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Макацарія С.М. – заступник директора Департаменту політики 

міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів Міністерства фінансів України; 

Маслак В.О. – директор Департаменту економічного розвитку та 

міжнародного співробітництва Всеукраїнської асоціації громад; 

Мягкоход В.М. – директор Центрального Офісу впровадження 

децентралізаційної реформи Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування  «Асоціація міст України»; 

Негода В.А. – заступник Міністра розвитку громад та територій України; 

Постівий С.О. – член Центральної виборчої комісії; 

Рабчинська Л.С. – заступник Міністра цифрової трансформації з розвитку 

публічних послуг; 

Студенецька А.О. – керівник експертної групи Офісу Президента України; 

Тимощук В.П. – головний експерт Програми «U-LEAD з Європою»; 

Чмихун Ю.С. – начальник відділу використання земель 

несільськогосподарського призначення Державної служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру; 

Шаршов С.І. – генеральний директор Директорату з питань розвитку 

місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-

територіального устрою Міністерства розвитку громад та територій; 

Шкрум А.І. – народний депутат України. 

 

*** 

 

 Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх про відсутність на 

засіданні Секретаря Комітету Д.Ісаєнка і вніс пропозицію – визначити 

секретарем засідання Заступника Голови Комітету, голову підкомітету з питань 

виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Пропозиції Президента до Закону «Про внесення змін до Закону України 

«Про державну службу» щодо кандидатського резерву» (реєстр. № 3491, 

Президент України В.Зеленський) 

2. Проект Закону про внесення зміни до статті 10 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації» щодо призначення заступників голів місцевих 

державних адміністрацій (реєстр. № 3639, КМУ, Д.Шмигаль). 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо впорядкування окремих питань діяльності та організації органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування у зв'язку з утворенням (ліквідацією) 

районів (реєстр. № 3651, КМУ, Д.Шмигаль). 

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо забезпечення додержання державних гарантій 
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місцевого самоврядування та захисту його економічних основ (реєстр. № 3118, 

друге читання) 

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних 

послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в 

електронній формі  (реєстр. №2679, друге читання). 

IІ. Організаційні питання 

6. Про Звіт Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за третю сесію 

Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий - серпень 2020 року). 

7. Про пропозиції Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до проекту порядку 

денного четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 

2020 року - січень 2021 року). 

8. Про План роботи Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період четвертої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2020 року - січень 2021 року). 

9. Про календарний план проведення засідань Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування та його підкомітетів на період четвертої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання (вересень 2020 року - січень 2021 року) 

10. Про Розклад засідань Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 

вересень - жовтень 2020 року. 

11. Про пропозицію щодо розміщення на офіційному веб-сайті Верховної 

Ради України у картці проекту Закону про надання будівельної продукції на 

ринку (реєстр. № 2698 від 28.12.2019 року) коментарів Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України до зауважень Головного 

юридичного управління Апарату Верховної Ради України до підготовленого до 

другого читання законопроекту за реєстр. № 2698 

12. Про пропозицію юридичного журналу «Право України» виступити 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування співорганізатором проведення 

Форуму на тему: «Місцеві вибори – 2020: новели законодавства та шляхи їх 

реалізації» у вересні та жовтні 2020 року. 

13. Про пропозицію Національного агентства України з питань державної 

служби щодо проведення у жовтні 2020 року комітетських слухань на тему: 

«Реформа системи оплати праці на державній службі» 

ІІІ. Різне 

 

*** 
 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу. 
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УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 19 народних депутатів України, «Не брав участі в голосуванні» 

–  1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 
 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію включити до проекту 

порядку денного засідання Комітету наступні питання: 

- про делегування представника Комітету до складу Наглядової ради 

Української школи урядування; 

- про порушення клопотання про нагородження заступника керівника 

секретаріату Комітету Казімірової І.І. відзнакою Верховної Ради України. 

Заперечень не надійшло. 

Пропозиції підтримано. 

 

Голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 

О.Корнієнко запропонував виключити із порядку денного засідання Комітету 

питання щодо проекту Закону України про внесення зміни до статті 10 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації» щодо призначення заступників 

голів місцевих державних адміністрацій (реєстр. № 3639, КМУ, Д.Шмигаль). 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 17 народних депутатів України, «Утримався» – 1 народний депутат 

України, «Не брали участі в голосуванні» –  2 народні депутати України. 

Пропозицію підтримано. 

 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко 

запропонувала включити до проекту порядку денного питання про уточнення 

окремих положень законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо уточнення окремих виборчих процедур (реєстр. № 3971). 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 18 народних депутатів України, «Утримався» – 1 народний депутат 

України, «Не брав участі в голосуванні» –  1 народний депутат України. 

Пропозицію підтримано. 

 

Народний депутат України - член Комітету В.Кальцев запропонував 

включити до порядку денного питання щодо проекту Постанови Верховної Ради 

України про призначення місцевих виборів на окремих територіях 25 жовтня 

2020 року (реєстр. № 4016). 
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Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 6 народних депутатів України, «Проти» – 5 народних депутатів 

України, «Утримались» – 7 народних депутатів України, «Не брали участі в 

голосуванні» –  2 народні депутати України. 

Пропозицію не підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного в цілому з врахуванням підтриманих 

пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому з врахуванням 

підтриманих пропозицій. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 17 народних депутатів України, «Утримались» – 2 народних депутати 

України, «Не брав участі в голосуванні» –  1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Пропозиції Президента до Закону «Про внесення змін до Закону України 

«Про державну службу» щодо кандидатського резерву» (реєстр. № 3491, 

Президент України В.Зеленський). 

2. Про уточнення окремих положень законопроекту про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо уточнення окремих виборчих процедур 

(реєстр. № 3971). 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо впорядкування окремих питань діяльності та організації органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування у зв'язку з утворенням (ліквідацією) 

районів (реєстр. № 3651, КМУ, Д.Шмигаль). 

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо забезпечення додержання державних гарантій 

місцевого самоврядування та захисту його економічних основ (реєстр. № 3118, 

друге читання). 

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних 

послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в 

електронній формі (реєстр. № 2679, друге читання). 

IІ. Організаційні питання 

6. Про Звіт Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за третю сесію 

Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий - серпень 2020 року). 
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7. Про пропозиції Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до проекту порядку 

денного четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 

2020 року - січень 2021 року). 

8. Про План роботи Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період 

четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2020 року 

- січень 2021 року). 

9. Про календарний план проведення засідань Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування та його підкомітетів на період четвертої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання (вересень 2020 року – січень 2021 року). 

10. Про Розклад засідань Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 

вересень - жовтень 2020 року. 

11. Про пропозицію щодо розміщення на офіційному веб-сайті Верховної 

Ради України у картці проекту Закону про надання будівельної продукції на 

ринку (реєстр. № 2698 від 28.12.2019 року) коментарів Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України до зауважень Головного 

юридичного управління Апарату Верховної Ради України до підготовленого до 

другого читання законопроекту за реєстр. № 2698. 

12. Про пропозицію юридичного журналу «Право України» виступити 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування співорганізатором проведення 

Форуму на тему: «Місцеві вибори – 2020: новели законодавства та шляхи їх 

реалізації» у вересні та жовтні 2020 року. 

13. Про пропозицію Національного агентства України з питань державної 

служби щодо проведення у жовтні 2020 року комітетських слухань на тему: 

«Реформа системи оплати праці на державній службі». 

14. Про делегування представника Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до 

складу Наглядової ради Української школи урядування. 

15. Про порушення клопотання про нагородження заступника керівника 

секретаріату Комітету Казімірової І.І. відзнакою Верховної Ради України. 

ІІІ. Різне 

 

*** 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника керівника Координаційного центру 

забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України Офісу Президента 

України У.Грачової про пропозиції Президента до Закону «Про внесення змін до 

Закону України «Про державну службу» щодо кандидатського резерву» (реєстр. 

№ 3491, Президент України В.Зеленський). 
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Доповідач поінформувала присутніх, що Президент України вважає, що 

прийнятий Закон не може бути підписаний, виходячи з такого. 

Законом, що надійшов на підпис, пропонується змінити істотну умову 

контрактів про проходження державної служби на період дії карантину, а саме: 

скоротити граничний строк дії таких контрактів – до двох місяців із дня набрання 

чинності Законом, а за чинними нормами граничний строк дії контрактів мав би 

становити увесь час дії карантину та не більше двох місяців із дня його відміни. 

Глава держави зауважує, що прийняття таких законодавчих змін призведе 

до обмеження прав і гарантій діяльності державних службовців, яких призначено 

на посади за контрактами про проходження державної служби на період дії 

карантину. Відтак, відповідні положення розділу ІІ «Прикінцеві положення» 

Закону, що надійшов на підпис, не узгоджуються з частиною першою статті 8 

Конституції України, за якою в Україні визнається і діє принцип верховенства 

права. 

Крім того, Президент України наголошує у своїх пропозиціях на 

необхідності компетентного посилення складу Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби, зокрема шляхом включення до неї представників ключових 

державних інституцій, які спроможні фахово надати оцінку особі, що претендує 

на зайняття посади державної служби категорії «А», а також забезпечення для  

державних службовців цієї категорії ґарантованої законом незалежності від змін 

політичного керівництва держави та державних органів. 

У.Грачова повідомила, що з огляду на зазначене, Президент України 

пропонує викласти у новій редакції окремі положення Закону, а також доповнити 

його новими приписами 

Голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 

О.Корнієнко оголосив пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету в 

рекомендувати Верховній Раді України прийняти всі пропозиції Президента 

України до Закону «Про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо кандидатського резерву» та прийняти Закон в цілому та у разі 

прийняття всіх пропозицій Президента України та Закону в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету при підготовці тексту 

Закону на підпис Голові Верховної Ради України здійснити його техніко-

юридичне доопрацювання спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, народний депутат України А.Шкрум, заступник керівника 

Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України 

Офісу Президента України У.Грачова. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 

четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

утворення та ліквідації районних державних адміністрацій у зв'язку з утворенням 

(ліквідацією) районів (реєстр. № 3975 від 10.08.2020), внесений народними 



8 

 

депутатами України В.Безгіним, Т.Батенком, В.Івановим та іншими народними 

депутатами України; 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частин четвертої та 

п’ятої статті 135 Регламенту Верховної Ради України прийняти всі пропозиції 

Президента України до Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про державну службу» щодо кандидатського резерву» та прийняти Закон в 

цілому; 

- у разі прийняття всіх пропозицій Президента України та Закону в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету при підготовці тексту 

Закону на підпис Голові Верховної Ради України здійснити його техніко-

юридичне доопрацювання спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України; 

3. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань організації державної влади, державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частин четвертої та 

п’ятої статті 135 Регламенту Верховної Ради України прийняти всі пропозиції 

Президента України до Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про державну службу» щодо кандидатського резерву» та прийняти Закон в 

цілому. 

2. У разі прийняття всіх пропозицій Президента України та Закону в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету при підготовці тексту 

Закону на підпис Голові Верховної Ради України здійснити його техніко-

юридичне доопрацювання спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України.  

3. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань організації державної влади, державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:   
«За» – 16 народних депутатів України, «Проти» – 1 народний депутат 

України, «Утримались» – 2 народні депутати України, «Не брав участі в 

голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про уточнення окремих положень законопроекту про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо уточнення окремих виборчих 

процедур (реєстр. № 3971). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 
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Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко оголосила 

наступні пропозиції до проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо уточнення окремих виборчих процедур 

(реєстр. № 3971): 

• пункт 1 розділу І законопроекту доповнити підпунктами такого змісту: 

- частину першу статті 213 доповнити абзацом четвертим такого змісту: 

 «У разі висування кандидатів у депутати обласної, районної, міської, 

районної у місті, сільської, селищної ради та кандидатів на посаду сільського, 

селищного, міського голови обласною організацією політичної партії для 

фінансування виборчої кампанії, в тому числі передвиборної агітації кандидатів 

у депутати усіх рівнів рад та кандидатів на посаду сільських, селищних, міських 

голів утворюється один виборчий фонд обласної організації партії з єдиним 

накопичувальним рахунком, на який надходять кошти для фінансування усіх 

відповідних виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських 

голів.»; 

- у статті 214: 

 абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції: 

«Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду 

організації партії зобов’язаний за п’ять днів до дня голосування подати до 

відповідної територіальної виборчої комісії проміжний фінансовий звіт за період 

з дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до десятого дня до 

дня голосування у порядку та за формою, встановленими спільно Національним 

агентством з питань запобігання корупції та Центральною виборчою комісією.»; 

абзац другий частини п’ятої викласти в такій редакції: 

 «Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду 

організації партії зобов’язаний не пізніш як на сьомий день після дня 

голосування подати до відповідної територіальної виборчої комісії остаточний 

фінансовий звіт у порядку та за формою, встановленими спільно Національним 

агентством з питань запобігання корупції та Центральною виборчою комісією»; 

частину восьму виключити. 

• підпункт 2 пункту 1 розділу І законопроекту виключити; 

• підпункт 13 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: 

«13) у статті 204: 

у частині першій слова «утворюється відповідною міською чи районною у 

місті, сільською, селищною» замінити словами «утворюється на території 

сільської, селищної, міської територіальної громади відповідно сільською, 

селищною, міською чи районною у місті (на території відповідного району в 

місті); 

в абзацах першому та другому частини четвертої слова «чи республіканська 

в Автономній Республіці Крим» замінити словами «республіканська в 

Автономній Республіці Крим чи міська міст Києва, Севастополя». 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказані пропозиції. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
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«За» – 16 народних депутатів України, «Утримався» – 1 народний депутат 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 3 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

Перший заступник Голови Комітету Р.Лозинський запропонував внести 

зміни до рішення Комітету від 1 вересня про уточнення окремих положень 

законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

уточнення окремих виборчих процедур (реєстр. №3971), виключивши з розділу 

І законопроекту пункт такого змісту: 

«3. Частину першу статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу 

комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448 із наступними 

змінами) доповнити пунктом 126 такого змісту: 

«126) за пропозиціями органів державної виконавчої влади приймає рішення 

та забезпечує організацію підготовки та проведення опитувань громадської 

думки під час загальнодержавних та місцевих виборів. Порядок опитування 

встановлюється Центральною виборчою комісією»». 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію 

зазначивши, що відповідно до вимог частини п’ятої статті 44 Регламенту Верховної 

Ради України прийняті комітетом акти можуть бути переглянуті, якщо за це проголосує 

більшість від затвердженого Верховною Радою України складу членів комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 16 народних депутатів України, «Проти» – 1 народний депутат 

України, «Утримався» – 1 народний депутат України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 2 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра розвитку громад та територій 

України В.Негоди про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань діяльності та 

організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування у зв'язку 

з утворенням (ліквідацією) районів (реєстр. № 3651, КМУ, Д.Шмигаль). 

В.Негода повідомив, що зазначений законопроект внесений з метою 

законодавчого регулювання питань формування та функціонування органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування на новій територіальній 

основі у зв’язку з утворенням та ліквідацією Верховною Радою України районів. 

Проектом акта передбачається внесення змін до Виборчого кодексу України, 

законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Кабінет Міністрів 

України», «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про 

географічні назви», «Про землеустрій», «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад». 

Зазначеними змінами пропонується врегулювати питання щодо правонаступництва 

майна, прав та обов’язків районних рад районів, ліквідованих Верховною Радою 

України, реорганізації органів місцевого самоврядування у зв’язку із затвердженням 
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територій територіальних громад Кабінетом Міністрів України, визначення статусу 

старост, порядок утворення та ліквідації місцевих державних адміністрацій. 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін оголосив пропозиції підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та підкомітету з питань місцевого самоврядування та 

органів самоорганізації населення: 

- запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

впорядкування окремих питань діяльності та організації органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування у зв'язку з утворенням (ліквідацією) 

районів (реєстр. № 3651), внесений Кабінетом Міністрів України, за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за основу; 

-  врахувати при підготовці цього законопроекту до другого читання 

пропозиції і поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або 

суперечностей у тексті законопроекту, інших законодавчих актів, що не були 

предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового 

регулювання законопроекту; 

- звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити на 

пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідність 

внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок 

та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин 

законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в 

першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, заступник Міністра розвитку громад та територій України 

В.Негода, начальник відділу використання земель несільськогосподарського 

призначення Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру Ю.Чмихун. 

Члени Комітету взяли до відома, що: 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що законопроект потребує доопрацювання, оскільки його положення не 

мають комплексного характеру та не охоплюють всіх аспектів реорганізації 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, окремі 

приписи мають неоднозначне тлумачення, містять прогалини та інші недоліки, 

які значно ускладнять процес реорганізації; 

- Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація 

міст України» у своєму висновку вказує на низку недоліків законопроекту та 

зазначає, що законопроект потребує ґрунтовного та системного доопрацювання. 

За наслідками обговорення законопроекту члени Комітету зазначили, що: 

- окремі положення законопроекту щодо визначення статусу старости 

(пункт 1, підпункти 1, 3-7 пункту 2 Розділу І законопроекту) потребують 

виключення із законопроекту, оскільки вже врегульовані в іншому законі, 

прийнятому Верховною Радою України; 

- відповідно до пункту 7 частини першої статті 92 Конституції України 

правовий режим власності визначається виключно законами України. 
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Враховуючи зазначене, запропоновані в законопроекті положення щодо 

наділення Кабінету Міністрів України повноваженнями визначати особливості 

та затверджувати порядок реорганізації та правонаступництва майна, прав та 

обов’язків, які належали районним радам як юридичним особам публічного 

права (абзац восьмий пункту 2, підпункт 1 пункту 9 Розділу ІІ законопроекту) 

видаються недостатньо обґрунтованими; 

- абзац третій пункту 2 Розділу ІІ законопроекту, яким визначено, що 

новообрані районні ради, які представляють спільні інтереси територіальних 

громад районів, утворених Верховною Радою України, є правонаступниками 

всього майна, прав та обов’язків районних рад, які представляли спільні інтереси 

територіальних громад, території яких було включено до складу відповідного 

району, є некоректним, оскільки районні ради лише здійснюють управління 

об'єктами спільної власності від імені територіальних громад сіл, селищ, міст і 

не є власниками таких об’єктів. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування 

окремих питань діяльності та організації органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування у зв'язку з утворенням (ліквідацією) районів (реєстр. 

№ 3651), внесений Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу; 

- врахувати при підготовці цього законопроекту до другого читання 

пропозиції і поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або 

суперечностей у тексті законопроекту, інших законодавчих актів, що не були 

предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового 

регулювання законопроекту; 

- звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити на 

пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідність 

внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок 

та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин 

законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в 

першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. 

- визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіна. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування 

окремих питань діяльності та організації органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування у зв'язку з утворенням (ліквідацією) районів (реєстр. 

№ 3651), внесений Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу. 

2. Врахувати при підготовці цього законопроекту до другого читання  

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України 
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пропозиції і поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або 

суперечностей у тексті законопроекту, інших законодавчих актів, що не були 

предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового 

регулювання законопроекту. 

3. Звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України на 

пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідність 

внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок 

та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин 

законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в 

першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. 

4. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіна. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 18 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 2 

народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевого 

самоврядування та органів самоорганізації населення Д.Гуріна про проект Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» щодо забезпечення додержання державних гарантій місцевого 

самоврядування та захисту його економічних основ (реєстр. № 3118, друге читання). 

Доповідач зазначив, що підкомітетом з питань місцевого самоврядування та 

органів самоорганізації населення за наслідками розгляду на своєму засіданні 

підготовлено порівняльну таблицю, яка містить 23 пропозиції та поправки, що 

надійшли від 7 суб’єктів права законодавчої ініціативи, з яких пропонується 

врахувати 10, врахувати редакційно – 2, відхилити – 11. 

Голова підкомітету Д.Гурін оголосив пропозицію – перейти до розгляду 

пропозицій та поправок, що надійшли до даного законопроекту. 

Пропозицію підтримано. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, народний депутат України Г.Васильченко. 

Голова підкомітету Д.Гурін запропонував відхилити поправки та пропозиції 

із №№ 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» – 16 народних депутатів України, «Проти» – 1 народний депутат 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 3 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 
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- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо 

забезпечення додержання державних гарантій місцевого самоврядування та 

захисту його економічних основ (реєстр. № 3118) за результатами розгляду в 

другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому; 

- у разі прийняття проекту Закону в другому читанні та в цілому, 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці відповідного тексту на підпис Голові Верховної 

Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час 

розгляду даного питання народному депутату України, голові підкомітету з питань 

місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення Д.Гуріну. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

щодо забезпечення додержання державних гарантій місцевого самоврядування 

та захисту його економічних основ (реєстр. № 3118) за результатами розгляду в 

другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому. 

2. У разі прийняття проекту Закону в другому читанні та в цілому, 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці відповідного тексту на підпис Голові Верховної 

Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду даного питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення Д.Гуріну.  

ГОЛОСУВАЛИ:   
«За» – 17 народних депутатів України, «Утримався» – 1 народний депутат 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 2 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративних 

послуг та адміністративних процедур Л.Білозір  про проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та 

функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення 

доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі  (реєстр. 

№ 2679, друге читання). 

Доповідач зазначила, що підкомітетом з питань адміністративних послуг та 

адміністративних процедур підготовлено порівняльну таблицю, яка містить 188 

пропозиції та поправок, що надійшли від 10 суб’єктів права законодавчої 
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ініціативи, з яких пропонується врахувати 64, врахувати частково – 56, врахувати 

редакційно – 16, відхилити – 52. 

Голова підкомітету Л.Білозір оголосила пропозицію – перейти до розгляду 

пропозицій та поправок, що надійшли до даного законопроекту. 

Пропозицію підтримано. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова підкомітету Л.Білозір запропонувала відхилити поправку № 2. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» – 17 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 

3  народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету Л.Білозір запропонувала відхилити поправки та 

пропозиції із №№ 8, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 35, 38, 39, 41, 52, 53, 54, 

57, 58, 60, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 79, 82, 83, 90, 108, 120, 124, 127, 128, 135, 

139, 141, 147, 151, 152, 155, 158, 173, 175, 176, 184, 187. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» – 17 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 

3  народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та 

функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення 

доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі» 

(реєстр. № 2679), поданий народними депутатами України А.Клочком, Л.Білозір, 

М.Кучером, В.Колюхом, О.Качурою, В.Безгіним, А.Загоруйко, О.Федієнком, 

В.Чорним, О.Аліксійчуком, М.Крячком, В.Подгорною, О.Колєвим за наслідками 

розгляду в другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому; 

- у разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в другому 

читанні та в цілому рекомендувати Верховній Раді України доручити Комітету 

при підготовці відповідного Закону на підпис Голові Верховної Ради України 

здійснити його техніко-юридичне доопрацювання спільно з Головним 

юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду даного питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративних послуг та адміністративних процедур Л.Білозір. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації 
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мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та 

удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній 

формі» (реєстр. № 2679), поданий народними депутатами України А.Клочком, 

Л.Білозір, М.Кучером, В.Колюхом, О.Качурою, В.Безгіним, А.Загоруйко, 

О.Федієнком, В.Чорним, О.Аліксійчуком, М.Крячком, В.Подгорною, О.Колєвим 

за наслідками розгляду в другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому. 

2. У разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в другому 

читанні та в цілому рекомендувати Верховній Раді України доручити Комітету 

при підготовці відповідного Закону на підпис Голові Верховної Ради України 

здійснити його техніко-юридичне доопрацювання спільно з Головним 

юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду даного питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративних послуг та адміністративних процедур Л.Білозір.  

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 17 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 

3  народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про Звіт Комітету з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування за третю сесію Верховної Ради України дев’ятого 

скликання  (лютий - серпень 2020 року). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував затвердити Звіт Комітету з питань 

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку т містобудування за третю сесію Верховної Ради України дев’ятого 

скликання  (лютий - серпень 2020 року). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Звіт Комітету з питань з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за третю 

сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання  (лютий - серпень 2020 року). 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 15 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 5 

народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

7. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про пропозиції Комітету 

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування до проекту порядку денного четвертої сесії Верховної 

Ради України дев’ятого скликання  (вересень 2020 року - січень 2021 року). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 
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Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- затвердити Пропозиції Комітету до проекту порядку денного четвертої 

сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2020 року - січень 

2021 року) з подальшим врахуванням змін та доповнень до нього; 

- секретаріату Комітету направити узагальнені пропозиції до Головного 

організаційного управління Апарату Верховної Ради України; 

- контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету, 

народного депутата України Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Пропозиції Комітету до проекту порядку денного четвертої 

сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2020 року - січень 

2021 року) з подальшим врахуванням змін та доповнень до нього. 

2. Секретаріату Комітету направити узагальнені пропозиції до Головного 

організаційного управління Апарату Верховної Ради України.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету, 

народного депутата України Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:   
«За» – 15 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 5 

народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

8. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про План роботи 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування на період четвертої сесії Верховної 

Ради України дев’ятого скликання (вересень 2020 року - січень 2021 року). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- затвердити План роботи Комітету на період четвертої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання (вересень 2020 року - січень 2021 року) з 

подальшим врахуванням змін та доповнень до нього; 

- враховувати у Плані роботи Комітету на період четвертої сесії Верховної 

Ради України дев’ятого скликання (вересень 2020 року - січень 2021 року) 

законодавчі ініціативи, передбачені Планом законопроектної роботи Верховної 

Ради України на 2020 рік (затвердженим Постановою Верховної Ради України 

від 16.06.2020 року № 689-IX), у разі їх внесення на розгляд Парламенту; 

- контроль за виконанням плану та дотриманням термінів покласти на 

Секретаря Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити План роботи Комітету на період четвертої сесії Верховної 

Ради України дев’ятого скликання (вересень 2020 року - січень 2021 року) з 

подальшим врахуванням змін та доповнень до нього. 

2. Враховувати у Плані роботи Комітету на період четвертої сесії Верховної 

Ради України дев’ятого скликання (вересень 2020 року - січень 2021 року) 
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законодавчі ініціативи, передбачені Планом законопроектної роботи Верховної 

Ради України на 2020 рік (затвердженим Постановою Верховної Ради України 

від 16.06.2020 року № 689-IX), у разі їх внесення на розгляд Парламенту. 

3. Контроль за виконанням плану та дотриманням термінів покласти на 

Секретаря Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:   
«За» –15 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 5 

народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

9. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про календарний план 

проведення засідань Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та його підкомітетів 

на період четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 

2020 року - січень 2021 року). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

 - затвердити календарний план проведення засідань Комітету на період 

четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2020 р. – 

січень 2021 р.) з подальшим врахуванням змін та доповнень до нього; 

- головам підкомітетів відповідно до Плану роботи Комітету на період 

четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання скласти графіки 

засідань підкомітетів на кожний наступний місяць, погодивши їх з Головою 

Комітету; 

- в календарному плані проведення засідань Комітету передбачити, що: 

● засідання Комітету проводяться кожної середи о 15:00 у дні пленарних 

засідань Верховної Ради України та, у разі необхідності, у тижні роботи 

комітетів;  

● засідання підкомітетів Комітету відбуваються у дні пленарних засідань 

Верховної Ради України та у тижні роботи в комітетах; 

- у разі внесення змін до Календарного плану проведення четвертої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання, затвердженого Постановою 

Верховної Ради 15.07.2020 року № 792-IX, забезпечити відповідне коригування 

календарного плану проведення засідань Комітету; 

- контроль за виконанням плану проведення засідань Комітету та його 

підкомітетів покласти на Секретаря Комітету, народного депутата України 

Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити календарний план проведення засідань Комітету на період 

четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2020 р. - 

січень 2021 р.) з подальшим врахуванням змін та доповнень до нього. 
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2. Головам підкомітетів відповідно до Плану роботи Комітету на період 

четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання скласти графіки засідань 

підкомітетів на кожний наступний місяць, погодивши їх з Головою Комітету. 

3. В календарному плані проведення засідань Комітету передбачити, що: 

- засідання Комітету проводяться кожної середи о 15:00 у дні пленарних 

засідань Верховної Ради України та, у разі необхідності, у тижні роботи комітетів;  

- засідання підкомітетів Комітету відбуваються у дні пленарних засідань 

Верховної Ради України та у тижні роботи в комітетах. 

4. У разі внесення змін до Календарного плану проведення четвертої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання, затвердженого Постановою 

Верховної Ради 15.07.2020 року № 792-IX, забезпечити відповідне коригування 

календарного плану проведення засідань Комітету. 

5. Контроль за виконанням плану проведення засідань Комітету та його 

підкомітетів покласти на Секретаря Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 15 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 5 

народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

10. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про Розклад засідань 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування на вересень - жовтень 2020 року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував прийняти за основу Розклад 

засідань Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на вересень - 

жовтень 2020 року. 

Голова Комітету поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» – 13 народних депутатів України, «Проти» – 1 народний депутат 

України, «Утримався» – 1 народний депутат України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 5 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

Заступник Голови Комітету О.Шуляк запропонувала перенести розгляд 

проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо реформування державного регулювання у сфері містобудування (реєстр. 

№3875, н.д. А.Клочко, В.Кальцев, В.М'ялик, Г.Бондар, В.Поляк, В.Бондар, 

О.Літвінов, О.Корнієнко, А.Загоруйко, Д.Чорний та ін.) на 16 вересня 2020 року. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію.  

ГОЛОСУВАЛИ: 
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«За» – 13 народних депутатів України, «Проти» – 1 народний депутат 

України, «Утримався» – 1 народний депутат України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 5 народних депутатів України. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

 - затвердити Розклад засідань Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 

вересень - жовтень 2020 року; 

- головам підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим 

Розкладом, до розгляду на засіданнях Комітету; 

- у разі внесення змін до Календарного плану проведення четвертої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання, затвердженого Постановою 

Верховної Ради 15.07.2020 року № 792-IX, забезпечити відповідне коригування 

цього Розкладу; 

- контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету, 

народного депутата України Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Розклад засідань Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 

вересень - жовтень 2020 року. 

2. Головам підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим 

Розкладом, до розгляду на засіданнях Комітету. 

3. У разі внесення змін до Календарного плану проведення четвертої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання, затвердженого Постановою 

Верховної Ради 15.07.2020 року № 792-IX, забезпечити відповідне коригування 

цього Розкладу. 

4. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету, 

народного депутата України Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:   
«За» – 15 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 5 

народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

11. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про пропозицію щодо 

розміщення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України у картці проекту 

Закону про надання будівельної продукції на ринку (реєстр. № 2698 від 

28.12.2019 року) коментарів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України до зауважень Головного юридичного 

управління Апарату Верховної Ради України до підготовленого до другого 

читання законопроекту за реєстр. № 2698. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 
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- розмістити лист Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України з коментарями до зауважень Головного юридичного 

управління Апарату Верховної Ради України до підготовленого до другого 

читання проекту Закону про надання будівельної продукції на ринку (реєстр. 

№2698) на офіційному веб-сайті Комітету; 

- звернутись до Апарату Верховної Ради України із пропозицією внести 

коментарі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України до зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної 

Ради України до підготовленого до другого читання проекту Закону про надання 

будівельної продукції на ринку (реєстр. № 2698) до бази даних законопроектів 

електронної комп'ютерної мережі офіційного веб-сайту Верховної Ради України, 

розмістивши їх у картці відповідного законопроекту; 

- контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету, 

народного депутата України Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Розмістити лист Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України з коментарями до зауважень Головного юридичного 

управління Апарату Верховної Ради України до підготовленого до другого 

читання проекту Закону про надання будівельної продукції на ринку (реєстр. 

№2698) на офіційному веб-сайті Комітету. 

2. Звернутись до Апарату Верховної Ради України із пропозицією внести 

коментарі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України до зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної 

Ради України до підготовленого до другого читання проекту Закону про надання 

будівельної продукції на ринку (реєстр. № 2698) до бази даних законопроектів 

електронної комп'ютерної мережі офіційного веб-сайту Верховної Ради України, 

розмістивши їх у картці відповідного законопроекту. 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету, 

народного депутата України Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:   
«За» – 15 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 5 

народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

12. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про пропозицію юридичного журналу «Право України» виступити 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування співорганізатором проведення 

Форуму на тему: «Місцеві вибори – 2020: новели законодавства та шляхи їх 

реалізації» у вересні та жовтні 2020 року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 
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- підтримати пропозицію щодо проведення Форуму на тему: «Місцеві 

вибори – 2020: новели законодавства та шляхи їх реалізації» та виступити 

співорганізатором вказаного заходу; 

- врахувати дану пропозицію у Плані роботи Комітету на період четвертої 

сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання; 

- поінформувати про дане рішення організатора зазначеного Форуму; 

- контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету, 

народного депутата України Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати пропозицію щодо проведення Форуму на тему: «Місцеві 

вибори – 2020: новели законодавства та шляхи їх реалізації» та виступити 

співорганізатором вказаного заходу. 

2. Врахувати дану пропозицію у Плані роботи Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування на період четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання. 

3. Поінформувати про дане рішення організатора зазначеного Форуму. 

4. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету, 

народного депутата України Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:   
«За» – 14 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 6 

народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

13. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань організації державної 

влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, 

державних символів та нагород О.Корнієнка про пропозицію Національного 

агентства України з питань державної служби щодо проведення у жовтні 2020 

року комітетських слухань на тему: «Реформа системи оплати праці на 

державній службі». 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував підтримати пропозицію 

Національного агентства України з питань державної служби щодо проведення 

комітетських слухань на тему: «Реформа системи оплати праці на державній 

службі» та включити їх до Плану роботи Комітету на період четвертої сесії на 

листопад поточного року. 

УХВАЛИЛИ: 

Підтримати пропозицію Національного агентства України з питань 

державної служби щодо проведення комітетських слухань на тему: «Реформа 

системи оплати праці на державній службі» та включити їх до Плану роботи 

Комітету на період четвертої сесії на листопад поточного року. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» – 15 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 5 

народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

14. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань організації державної 

влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, 

державних символів та нагород О.Корнієнка про делегування представника 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування до складу Наглядової ради 

Української школи урядування. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- делегувати до складу Наглядової ради Української школи урядування 

голову підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, 

народного депутата України О.Корнієнка; 

- скерувати дане рішення Комітету до Національного агентства України з 

питань державної служби; 

- контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Делегувати до складу Наглядової ради Української школи урядування 

голову підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, 

народного депутата України О.Корнієнка. 

2. Скерувати дане рішення Комітету до Національного агентства України з 

питань державної служби. 

3. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:   
«За» – 13 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 7 

народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

15. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про порушення 

клопотання про нагородження заступника керівника секретаріату Комітету 

Казімірової І.І. відзнакою Верховної Ради України. 
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував за видатні особисті досягнення в 

сфері містобудівної діяльності, вагомий особистий внесок у розвиток 

будівельної галузі, містобудування та архітектури, активну участь у 

законотворчій діяльності та з нагоди ювілейного дня народження звернутися до 

Верховної Ради України з поданням про нагородження Почесною Грамотою 

Верховної Ради України І.Казімірову, заступника керівника секретаріату 

Комітету. 

УХВАЛИЛИ: 

За видатні особисті досягнення в сфері містобудівної діяльності, вагомий 

особистий внесок у розвиток будівельної галузі, містобудування та архітектури, 

активну участь у законотворчій діяльності та з нагоди ювілейного дня 

народження звернутися до Верховної Ради України з поданням про 

нагородження Почесною Грамотою Верховної Ради України І.Казімірову, 

заступника керівника секретаріату Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» – 14 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 6 

народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

Різне. 

 

Заступник Голови Комітету О.Качура запропонував провести окреме 

засідання Комітету на якому заслухати позицію Першого заступника глави 

делегації України для участі у Тристоронній контактній групі В.Фокіна, яку було 

висловлено у засобах масової інформації 29 серпня 2020 року та яка викликала 

значний суспільний резонанс. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» – 11 народних депутатів України, «Утримався» – 1 народний депутат 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 8 народних депутатів України. 

Пропозицію підтримано. 

 

 

 

Голова Комітету                 _________________                    А.КЛОЧКО 

 

 

       За Секретаря Комітету        _________________                    А.ЗАГОРУЙКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

2 вересня 2020 року 

 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Пропозиції Президента до Закону «Про внесення змін до Закону України 

«Про державну службу» щодо кандидатського резерву» (реєстр. № 3491, 

Президент України В.Зеленський). 

2. Про уточнення окремих положень законопроекту про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо уточнення окремих виборчих процедур 

(реєстр. № 3971) 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо впорядкування окремих питань діяльності та організації органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування у зв'язку з утворенням (ліквідацією) 

районів (реєстр. № 3651, КМУ, Д.Шмигаль). 

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо забезпечення додержання державних гарантій 

місцевого самоврядування та захисту його економічних основ (реєстр. № 3118, 

друге читання). 

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних 

послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в 

електронній формі  (реєстр. № 2679, друге читання). 

IІ. Організаційні питання 

6. Про Звіт Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за третю сесію 

Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий - серпень 2020 року). 

7. Про пропозиції Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до проекту порядку 

денного четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 

2020 року - січень 2021 року). 

8. Про План роботи Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період 

четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2020 року 

- січень 2021 року). 

9. Про календарний план проведення засідань Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування та його підкомітетів на період четвертої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання (вересень 2020 року - січень 2021 року). 

10. Про Розклад засідань Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 

вересень - жовтень 2020 року. 

11. Про пропозицію щодо розміщення на офіційному веб-сайті Верховної 

Ради України у картці проекту Закону України «Про надання будівельної 
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продукції на ринку» (реєстр. № 2698 від 28.12.2019 року) коментарів 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

до зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради 

України до підготовленого до другого читання законопроекту за реєстр. № 2698. 

12. Про пропозицію юридичного журналу «Право України» виступити 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування співорганізатором проведення 

Форуму на тему: «Місцеві вибори – 2020: новели законодавства та шляхи їх 

реалізації» у вересні та жовтні 2020 року. 

13. Про пропозицію Національного агентства України з питань державної 

служби щодо проведення у жовтні 2020 року комітетських слухань на тему: 

«Реформа системи оплати праці на державній службі». 

14. Про делегування представника Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до 

складу Наглядової ради Української школи урядування. 

15. Про порушення клопотання про нагородження заступника керівника 

секретаріату Комітету Казімірової І.І. відзнакою Верховної Ради України. 

ІІІ. Різне 


