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Даниленко О.Ю. – заступник Голови Секретаріату Всеукраїнської
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банку України;
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реформи децентралізації влади при Міністерстві розвитку громад та територій
України;
Лукеря І.М. – заступник Міністра розвитку громад та територій України;
Макацарія С.М. – заступник директора Департаменту політики
міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів Міністерства фінансів України;
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;
Омельченко М.М. – член Правління Асоціації нумізматів України (сектор
фалеристики та геральдики);
Папакін Г.В. – директор Інституту української археографії та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України;
Пашкевич С.О. – керівник експертної групи з питань регіонального
розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів України;
Перепелюк В.Г. – член Центральної виборчої комісії;
Пирожков С.І. – Віце-президент Національної академії наук України;
Подорожній В.А. – генеральний директор Директорату регіональної
політики Міністерства розвитку громад та територій України;
Постемська І.А. – старша координаторка програм, Посольство Швейцарії
в Україні;
Саєнко О.А. – менеджер швейцарсько-української програми «Електронне
урядування задля підзвітності влади та участі громади» EGAP, що реалізується
Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією;
Слобожан О.В. – виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів
місцевого самоврядування «Асоціація міст України»;
Стефанчук Р.О. – Перший заступник Голови Верховної Ради України,
Радник Президента України – Представник Президента України у Верховній Раді
України.
***
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ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
І. Організаційні питання
1. Про розгляд звернення Центральної виборчої комісії щодо пропозиції
невідкладного законодавчого врегулювання деяких питань проведення
всеукраїнського референдуму в частині обов’язку ініціативної групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою передавати до ЦВК
підписні електронні дані.
2. Про утворення Робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку
та містобудування з удосконалення правового регулювання діяльності асоціацій
органів місцевого самоврядування в Україні з метою посилення їх інституційної
спроможності.
3. Про Звіт Комітету Верховної Ради України з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіональної політики та
містобудування за п’яту сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання
(лютий - липень 2021 року).
4. Про пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіональної політики та
містобудування до проекту порядку денного шостої сесії Верховної Ради
України дев’ятого скликання (вересень 2021 року - січень 2022 року).
5. Про План роботи Комітету Верховної Ради України з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування на період шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого
скликання (вересень 2021 року - січень 2022 року).
6. Про моніторинг реалізації проекту “Місцеве спостереження за
політичними процесами в Україні”, що впроваджується Всеукраїнською
громадською організацією “Громадянська мережа “ОПОРА”.
7. Про продовження роботи Комітету з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період
після закінчення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.
8. Про порушення Комітетом з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
клопотання про нагородження відзнаками Верховної Ради України та нагородою
Кабінету Міністрів України з нагоди Дня незалежності України (24 серпня).
9. Про делегування представника Комітету з питань організації державної
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування для
участі у роботі робочої групи Комітету з питань правової політики щодо
удосконалення законодавства про пенітенціарну систему України.
10. Кадрове питання.
11. Про Меморандум щодо співпраці між Комітетом Верховної Ради
України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування і Швейцарсько-українською
програмою EGAP щодо впровадження Е-консультацій з органами місцевого
самоврядування та їх асоціаціями.
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ІІ. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів
12. Про призначення позачергових виборів Добропільського міського
голови Покровського району Донецької області.
13. Про призначення позачергових виборів Степівського сільського голови
Миколаївського району Миколаївської області.
14. Про призначення позачергових виборів депутатів Карлівської міської
ради Полтавського району Полтавської області.
ІІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним
15. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про засади
державної регіональної політики” (реєстр. №5323, друге читання).
16. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про місцеві
державні адміністрації” та деяких інших законодавчих актів України щодо
реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні (реєстр.
№4298, друге читання).
17. Проект Закону про великий Державний Герб України (реєстр. №5712,
Президент України В.Зеленський).
IV. Різне
***
СЛУХАЛИ:
Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку
денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу.
На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат
України – член Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 20 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.
Очільник Комітету запропонував включити до проекту порядку денного
засідання Комітету питання про внесення змін до рішення Комітету від 4 вересня
2019 року "Про обрання голів та членів підкомітетів Комітету з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку
та містобудування" щодо обрання голови підкомітету з питань державного
архітектурно-будівельного контролю та нагляду, ліцензування і страхування у
будівництві.
Пропозицію підтримано.
Голова підкомітету з питань організації державної влади, державної
служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та
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нагород О.Корнієнко запропонував розглянути законопроект з реєстр. № 5712
одразу після організаційних питань.
Пропозицію підтримано.
Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів,
референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко
запропонувала в розділі «Різне» заслухати її звіт про роботу підкомітету.
Пропозицію підтримано.
Перший заступник Голови Комітету Р.Лозинський запропонував у розділі
«Різне» обговорити звернення депутата Миколаївської міської ради Стрийського
району Львівської області щодо можливого порушення законодавства України
під час розгляду на засіданні міської ради питання про створення конкурсної
комісії на заміщення посади директора комунального некомерційного
підприємства "Миколаївська міська лікарня".
Пропозицію підтримано.
Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та
місцевого самоврядування О.Аліксійчук оголосив пропозицію – у розділі «Різне»
обговорити звернення директора Центру надання адміністративних послуг у
місті Рівне щодо фактів політичного тиску на неї.
Пропозицію підтримано.
Очільник Комітету запропонував визначитися шляхом голосування щодо
прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому з урахуванням
висловлених пропозицій.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому з урахуванням
висловлених пропозицій.
На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України
– члени Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 21 народний депутат України;
«Утримався» – 1 народний депутат України.
Рішення прийнято.
***
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
І. Організаційні питання
1. Про розгляд звернення Центральної виборчої комісії щодо пропозиції
невідкладного законодавчого врегулювання деяких питань проведення
всеукраїнського референдуму в частині обов’язку ініціативної групи
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всеукраїнського референдуму за народною ініціативою передавати до ЦВК
підписні електронні дані.
2. Про утворення Робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку
та містобудування з удосконалення правового регулювання діяльності асоціацій
органів місцевого самоврядування в Україні з метою посилення їх інституційної
спроможності.
3. Про Звіт Комітету Верховної Ради України з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіональної політики та
містобудування за п’яту сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання
(лютий - липень 2021 року).
4. Про пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіональної політики та
містобудування до проекту порядку денного шостої сесії Верховної Ради
України дев’ятого скликання (вересень 2021 року - січень 2022 року).
5. Про План роботи Комітету Верховної Ради України з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування на період шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого
скликання (вересень 2021 року - січень 2022 року).
6. Про моніторинг реалізації проекту “Місцеве спостереження за
політичними процесами в Україні”, що впроваджується Всеукраїнською
громадською організацією “Громадянська мережа “ОПОРА”.
7. Про продовження роботи Комітету з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період
після закінчення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.
8. Про порушення Комітетом з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
клопотання про нагородження відзнаками Верховної Ради України та нагородою
Кабінету Міністрів України з нагоди Дня незалежності України (24 серпня).
9. Про делегування представника Комітету з питань організації державної
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування для
участі у роботі робочої групи Комітету з питань правової політики щодо
удосконалення законодавства про пенітенціарну систему України.
10. Кадрове питання.
11. Про внесення змін до рішення Комітету від 4 вересня 2019 року "Про
обрання голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації державної
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування"
щодо обрання голови підкомітету з питань державного архітектурнобудівельного контролю та нагляду, ліцензування і страхування у будівництві.
12. Про Меморандум щодо співпраці між Комітетом Верховної Ради
України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування і Швейцарсько-українською
програмою EGAP щодо впровадження Е-консультацій з органами місцевого
самоврядування та їх асоціаціями.
ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним
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13. Проект Закону про великий Державний Герб України (реєстр. №5712,
Президент України В.Зеленський).
ІІІ. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів
14. Про призначення позачергових виборів Добропільського міського
голови Покровського району Донецької області.
15. Про призначення позачергових виборів Степівського сільського голови
Миколаївського району Миколаївської області.
16. Про призначення позачергових виборів депутатів Карлівської міської
ради Полтавського району Полтавської області.
ІV. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним
17. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про засади
державної регіональної політики” (реєстр. №5323, друге читання).
18. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про місцеві
державні адміністрації” та деяких інших законодавчих актів України щодо
реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні (реєстр.
№4298, друге читання).
IV. Різне
***
1.
СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету
з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії
А.Загоруйко про розгляд звернення Центральної виборчої комісії щодо
пропозиції невідкладного законодавчого врегулювання деяких питань
проведення всеукраїнського референдуму в частині обов’язку ініціативної групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою передавати до ЦВК
підписні електронні дані.
Доповідач поінформувала присутніх, що Центральна виборча комісія на
етапі підготовки нормативно-правових актів відповідно до Закону "Про
всеукраїнський референдум" виявила неузгодженість у положеннях Закону і
пропонує терміново її виправити.
Очільниця підкомітету оголосила пропозицію підкомітету –
запропонувати Комітету доручити підкомітету з питань виборів, референдумів
та інших форм безпосередньої демократії підготувати та внести на розгляд
Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до Закону
України «Про всеукраїнський референдум» щодо підписних електронних даних.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати
України – члени Комітету; член Центральної виборчої комісії В.Перепелюк.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- доручити підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм
безпосередньої демократії підготувати та внести на розгляд Верховної Ради
України проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
всеукраїнський референдум» щодо підписних електронних даних;
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- надіслати дане рішення Центральній виборчій комісії;
- контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на народного
депутата України, голову підкомітету з питань виборів, референдумів та інших
форм безпосередньої демократії, Заступника Голови Комітету А.Загоруйко.
УХВАЛИЛИ:
1. Доручити підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм
безпосередньої демократії підготувати та внести на розгляд Верховної Ради
України проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
всеукраїнський референдум» щодо підписних електронних даних.
2. Надіслати дане рішення Центральній виборчій комісії.
3. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на
народного депутата України, голову підкомітету з питань виборів, референдумів
та інших форм безпосередньої демократії, Заступника Голови Комітету
А.Загоруйко.
На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України
– члени Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 21 народний депутат України;
«Утримався» – 1 народний депутат України.
Рішення прийнято.
2.
СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративнотериторіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про утворення
Робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань організації державної
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з
удосконалення правового регулювання діяльності асоціацій органів місцевого
самоврядування в Україні з метою посилення їх інституційної спроможності.
Доповідач зазначив, що враховуючи Рекомендації круглого столу в
Комітеті на тему: «Правовий статус асоціацій органів місцевого самоврядування:
проблеми та перспективи» підкомітет пропонує Комітету утворити Робочу групу
з удосконалення правового регулювання діяльності асоціацій органів місцевого
самоврядування з метою посилення їх інституційної спроможності.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- утворити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку
та містобудування з удосконалення правового регулювання діяльності асоціацій
органів місцевого самоврядування з метою посилення їх інституційної
спроможності;
- призначити співголовами цієї Робочої групи народних депутатів України
– голову підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та
місцевого самоврядування В.Безгіна, Голову Комітету А.Клочка;
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- доручити співголовам Робочої групи сформувати її персональний склад;
- залучити до участі в роботі Робочої групи (за згодою) народних депутатів
України, представників Апарату Верховної Ради України, Міністерства розвитку
громад та територій України, асоціацій органів місцевого самоврядування,
експертів та науковців;
- робочій групі напрацювати відповідний проект Закону про внесення змін
до Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» та подати
його на розгляд підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою
та місцевого самоврядування з подальшим внесенням його на розгляд Комітету;
- контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на Секретаря
Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка.
УХВАЛИЛИ:
1. Утворити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку
та містобудування з удосконалення правового регулювання діяльності асоціацій
органів місцевого самоврядування з метою посилення їх інституційної
спроможності.
2. Призначити співголовами цієї Робочої групи народних депутатів
України – голову підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою
та місцевого самоврядування В.Безгіна, Голову Комітету А. Клочка.
3. Доручити співголовам Робочої групи сформувати її персональний склад.
4. Залучити до участі в роботі Робочої групи (за згодою) народних
депутатів України, представників Апарату Верховної Ради України,
Міністерства розвитку громад та територій України, асоціацій органів місцевого
самоврядування, експертів та науковців.
5. Робочій групі напрацювати відповідний проект Закону про внесення
змін до Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» та
подати його на розгляд підкомітету з питань адміністративно-територіального
устрою та місцевого самоврядування з подальшим внесенням його на розгляд
Комітету.
6. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на
Секретаря Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка.
На момент голосування на засіданні присутні 23 народні депутати України
– члени Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 20 народних депутатів України;
«Утримались» – 2 народні депутати України;
«Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України.
Рішення прийнято.
3.
СЛУХАЛИ: інформацію Секретаря Комітету Д.Ісаєнка про Звіт Комітету
Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіональної політики та містобудування за п’яту сесію
Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий - липень 2021 року).
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Доповідач поінформував присутніх, що за звітний період було проведено
18 засідань Комітету на яких було розглянуто, підготовлено та подано для
розгляду на пленарних засіданнях Парламенту або до головного комітету 84
проекти актів Верховної Ради України.
Комітет створив 6 робочих груп з підготовки і опрацювання окремих
питань, організував і провів низку комітетських слухань, круглих столів,
робочих зустрічей за тематикою предмету відання.
Впродовж усього періоду роботи п’ятої сесії до Комітету надійшло 4559
звернень від усіх категорій заявників. Звернення бралися до уваги, їх зміст
вивчався, заявникам надавалися відповіді, роз’яснення, рекомендації, про зміст
окремих звернень інформувалися уповноважені на їх розгляд органи державної
влади та органи місцевого самоврядування.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету.
Голова Комітету А.Клочко запропонував затвердити Звіт Комітету з
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального
розвитку та містобудування за п’яту сесію Верховної Ради України дев’ятого
скликання (лютий – липень 2021 року).
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити Звіт Комітету з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за п’яту
сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий – липень 2021 року).
(Додається).
На момент голосування на засіданні присутні 23 народні депутати України
– члени Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
4.
СЛУХАЛИ: інформацію Секретаря Комітету Д.Ісаєнка про пропозиції
Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіональної політики та містобудування до проекту
порядку денного шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання
(вересень 2021 року - січень 2022 року).
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- затвердити Пропозиції Комітету до проекту порядку денного шостої сесії
Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2021 року – січень 2022
року) з подальшим врахуванням змін та доповнень до нього;
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- доручити секретаріату Комітету направити узагальнені пропозиції до
Головного організаційного управління Апарату Верховної Ради України для
підготовки зведеного документа;
- контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету,
народного депутата України Д.Ісаєнка.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити Пропозиції Комітету з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до
проекту порядку денного шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого
скликання (вересень 2021 року – січень 2022 року) з подальшим врахуванням
змін та доповнень до нього.
(Додається).
2. Секретаріату Комітету направити узагальнені пропозиції до Головного
організаційного управління Апарату Верховної Ради України для підготовки
зведеного документа.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету,
народного депутата України Д.Ісаєнка.
На момент голосування на засіданні присутні 24 народні депутати України
– члени Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 23 народні депутати України;
«Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України.
Рішення прийнято.
5.
СЛУХАЛИ: інформацію Секретаря Комітету Д.Ісаєнка про План роботи
Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період
шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2021 року січень 2022 року).
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- затвердити наступні Розділи Плану роботи Комітету з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування на період шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого
скликання (вересень 2021 року – січень 2022 року), з подальшим врахуванням
змін та доповнень до нього, а саме:
Розділ I. Підготовка проектів законодавчих актів на розгляд Верховної
Ради України (Комітет є головним);
Розділ II. Законопроекти, які комітет має розглянути і подати свої
пропозиції (Комітет не є головним);
Розділ III. Питання, які розглядаються Комітетом в порядку контролю за
виконанням законів, постанов Верховної Ради України, власних рішень;
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Розділ IV. Питання (з числа віднесених до відома Комітету), які
пропонується розглянути на парламентських слуханнях та щотижневих
«Годинах запитань до Уряду» (окремо).
- Розділ V Плану роботи Комітету (Питання, які передбачається розглянути
на виїзних засіданнях Комітету, виїзних комітетських слуханнях, круглих
столах, конференції, семінари, «круглі столи», інші заходи, які будуть
проводитися Комітетом або за його участю) затвердити на першому засіданні
Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування у вересні 2021 року;
- народним депутатам України – членам Комітету надати у період з липня
по вересень 2021 року пропозиції до Розділу V Плану роботи Комітету;
- контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету,
народного депутата України Д.Ісаєнка.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити наступні Розділи Плану роботи Комітету з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування на період шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого
скликання (вересень 2021 року – січень 2022 року), з подальшим врахуванням
змін та доповнень до нього, а саме:
Розділ I. Підготовка проектів законодавчих актів на розгляд Верховної
Ради України (Комітет є головним);
Розділ II. Законопроекти, які комітет має розглянути і подати свої
пропозиції (Комітет не є головним);
Розділ III. Питання, які розглядаються Комітетом в порядку контролю за
виконанням законів, постанов Верховної Ради України, власних рішень;
Розділ IV. Питання (з числа віднесених до відома Комітету), які
пропонується розглянути на парламентських слуханнях та щотижневих
«Годинах запитань до Уряду» (окремо).
2. Розділ V Плану роботи Комітету (Питання, які передбачається
розглянути на виїзних засіданнях Комітету, виїзних комітетських слуханнях,
круглих столах, конференції, семінари, «круглі столи», інші заходи, які будуть
проводитися Комітетом або за його участю) затвердити на першому засіданні
Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування у вересні 2021 року.
3. Народним депутатам України – членам Комітету надати у період з липня
по вересень 2021 року пропозиції до Розділу V Плану роботи Комітету.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету,
народного депутата України Д.Ісаєнка.
На момент голосування на засіданні присутні 24 народні депутати України
– члени Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 23 народні депутат України;
«Утримався» – 1 народний депутат України.
Рішення прийнято.
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6.
СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету
з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії
А.Загоруйко та Голови правління Всеукраїнської громадської організації
«Громадянська мережа “ОПОРА”» О.Айвазовської про моніторинг реалізації
проекту “Місцеве спостереження за політичними процесами в Україні”, що
впроваджується Всеукраїнською громадською організацією “Громадянська
мережа “ОПОРА”.
А.Загоруйко нагадала присутнім, що Комітет своїм Рішенням від 30
вересня 2020 року вирішив виступити бенефіціаром нового етапу проекту
«Місцеве спостереження за політичними процесами в Україні», що реалізується
Всеукраїнською громадською організацією «Громадянська мережа “ОПОРА”»
за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках угоди за
номером AID–121–A–12–00004, що діє до 21 серпня 2022 року.
Заступник Голови Комітету зазначила, що відповідно до Порядку
залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року
№ 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу
міжнародної технічної допомоги» для забезпечення поточного моніторингу
реципієнт подає бенефіціару до 10 липня звітного року результати піврічного
моніторингу проекту і до 10 січня року, що настає за звітним, результати річного
моніторингу проекту. Бенефіціар аналізує та подає кожного півріччя до 30 числа
наступного місяця Секретаріату Кабінету Міністрів України підписані
координатором проекту результати поточного моніторингу, і також розміщує на
власному веб-сайті результати річного моніторингу проекту і інші матеріали або
документи, які розроблені в рамках проекту.
Голова правління Всеукраїнської громадської організації «Громадянська
мережа “ОПОРА”» О.Айвазовська ознайомила присутніх із результатами
поточного моніторингу проекту та зазначила, що за участі та ініціативи
Громадянської мережі «ОПОРА» в даному півріччі: прийнято Закон України
«Про всеукраїнський референдум»; розроблено законопроект про місцевий
референдум; здійснювалась підготовка нової редакції Закону України «Про
політичні партії» на основі рекомендацій Венеційської комісії; в рамках
діяльності робочої групи Комітету щодо напрацювання комплексних змін у
виборче законодавство підготовлено чисельні аналітичні матеріали; діяли 4
фокус-групи щодо розробки форми виборчого бюлетеню.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету; Голова правління Всеукраїнської громадської організації
«Громадянська мережа “ОПОРА”» О.Айвазовська.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- інформацію про результати поточного моніторингу проекту «Місцеве
спостереження за політичними процесами в Україні», що реалізується
Всеукраїнською громадською організацією «Громадянська мережа «ОПОРА»,
взяти до відома;
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- результати реалізації проекту «Місцеве спостереження за політичними
процесами в Україні» у першому півріччі 2021 року визнати задовільними;
- надіслати це Рішення до Секретаріату Кабінету Міністрів України;
- контроль за виконанням даного Рішення Комітету покласти на Секретаря
Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію про результати поточного моніторингу проекту «Місцеве
спостереження за політичними процесами в Україні», що реалізується
Всеукраїнською громадською організацією «Громадянська мережа «ОПОРА»,
взяти до відома.
2. Результати реалізації проекту «Місцеве спостереження за політичними
процесами в Україні» у першому півріччі 2021 року визнати задовільними.
3. Надіслати це Рішення до Секретаріату Кабінету Міністрів України.
4. Контроль за виконанням даного Рішення Комітету покласти на
Секретаря Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка.
На момент голосування на засіданні присутній 24 народні депутати
України – члени Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 23 народні депутати України;
«Утримався» – 1 народний депутат України.
Рішення прийнято.
7.
СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про продовження
роботи Комітету з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період після
закінчення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.
Очільник Комітету зазначив, що задля можливості проведення у період з
26 липня по 6 вересня 2021 року включно засідань підкомітетів, робочих груп,
нарад та інших заходів у Комітеті є необхідність продовжити роботу Комітету
після закінчення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету.
Голова Комітету А.Клочко запропонував продовжити роботу Комітету
після закінчення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання на
період з 26 липня по 6 вересня 2021 року та доручити йому, як Голові Комітету,
поінформувати про дане рішення Голову Верховної Ради України Д.Разумкова
та Керівника Апарату Верховної Ради України.
УХВАЛИЛИ:
1. Продовжити роботу Комітету після закінчення п’ятої сесії Верховної
Ради України дев’ятого скликання на період з 26 липня по 6 вересня 2021 року.
2. Доручити Голові Комітету А.Клочку поінформувати про дане рішення
Голову Верховної Ради України Д.Разумкова та Керівника Апарату Верховної
Ради України.
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На момент голосування на засіданні присутні 24 народні депутати України
– члени Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 23 народні депутати України;
«Утримався» – 1 народний депутат України.
Рішення прийнято.
8.
СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про порушення
Комітетом з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування клопотання про нагородження
відзнаками Верховної Ради України та нагородою Кабінету Міністрів України з
нагоди Дня незалежності України.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету.
Голова Комітету оголосив пропозиції:
- за видатні особисті досягнення в сфері державного будівництва,
високопрофесійну організацію законотворчого процесу в Комітеті, якісне та
кваліфіковане виконання обов’язків Голови Комітету, за вагоме сприяння
розвитку державної влади, містобудівної діяльності та місцевого
самоврядування, враховуючи пропозицію народного депутата України
О.Корнієнка та з нагоди Дня Незалежності України звернутися до
Голови Верховної Ради України з поданням про нагородження
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України:
КЛОЧКА Андрія Андрійовича, народного депутата України, Голови
Комітету;
- за видатні особисті досягнення у сфері містобудівної діяльності та
архітектури, вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування та
регіональної політики, активну участь у законотворчій діяльності, враховуючи
пропозицію Голови Комітету А.Клочка, заступника Голови Комітету І.Гузя
та з нагоди Дня Незалежності України звернутися до Верховної Ради України з
поданням про нагородження Грамотою Верховної Ради України:
БОНДАР Ганни Вячеславівни, народного депутата України, голови
підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у
межах територій забудови;
КАЧУРИ Олександра Анатолійовича, народного депутата України,
заступника Голови Комітету;
ЛОЗИНСЬКОГО Романа Михайловича, народного депутата України,
першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України;
РУБЛЬОВА Вячеслава Володимировича, народного депутата України,
голови підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів.
- за вагомий внесок у розвиток державної служби та служби в органах
місцевого самоврядування, високопрофесійну організацію законотворчого
процесу і парламентського контролю в Комітеті, сумлінну працю та високо
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розвинуте почуття обов’язку, враховуючи пропозицію керівника секретаріату
Комітету А.Малюги та з нагоди Дня Незалежності України звернутися до
Керівника Апарату Верховної Ради України з поданням про нагородження
працівників секретаріату Комітету:
Грамотою Верховної Ради України:
МАКОВСЬКОГО Олександра Анатолійовича, заступника керівника
секретаріату Комітету;
Подякою Голови Верховної Ради України із врученням цінного подарунку:
МАЛЕНІВСЬКОЇ Карини Михайлівни, консультанта секретаріату
Комітету;
- скерувати дане Рішення до суб’єктів зазначених у пунктах 1-3;
- контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету
Д.Ісаєнка.
УХВАЛИЛИ:
1. За видатні особисті досягнення в сфері державного будівництва,
високопрофесійну організацію законотворчого процесу в Комітеті, якісне та
кваліфіковане виконання обов’язків Голови Комітету, за вагоме сприяння
розвитку державної влади, містобудівної діяльності та місцевого
самоврядування, враховуючи пропозицію народного депутата України
О.Корнієнка та з нагоди Дня Незалежності України звернутися до Голови
Верховної Ради України з поданням про нагородження
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України:
- КЛОЧКА Андрія Андрійовича, народного депутата України, Голови
Комітету.
2. За видатні особисті досягнення у сфері містобудівної діяльності та
архітектури, вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування та
регіональної політики, активну участь у законотворчій діяльності, враховуючи
пропозицію Голови Комітету А.Клочка, заступника Голови Комітету І.Гузя
та з нагоди Дня Незалежності України звернутися до Верховної Ради
України з поданням про нагородження Грамотою Верховної Ради України:
- БОНДАР Ганни Вячеславівни, народного депутата України, голови
підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у
межах територій забудови;
- КАЧУРИ Олександра Анатолійовича, народного депутата України,
заступника Голови Комітету;
- ЛОЗИНСЬКОГО Романа Михайловича, народного депутата України,
першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України;
- РУБЛЬОВА Вячеслава Володимировича, народного депутата України,
голови підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів.
3. За вагомий внесок у розвиток державної служби та служби в органах
місцевого самоврядування, високопрофесійну організацію законотворчого
процесу і парламентського контролю в Комітеті, сумлінну працю та високо
розвинуте почуття обов’язку, враховуючи пропозицію керівника секретаріату
Комітету А.Малюги та з нагоди Дня Незалежності України звернутися до
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Керівника Апарату Верховної Ради України з поданням про нагородження
працівників секретаріату Комітету:
Грамотою Верховної Ради України:
- МАКОВСЬКОГО Олександра Анатолійовича, заступника керівника
секретаріату Комітету;
Подякою Голови Верховної Ради України із врученням цінного подарунку:
- МАЛЕНІВСЬКОЇ Карини Михайлівни, консультанта секретаріату
Комітету.
4. Скерувати дане Рішення до суб’єктів зазначених у пунктах 1-3.
5. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету
Д.Ісаєнка.
На момент голосування на засіданні присутні 24 народні депутати України
– члени Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 19 народних депутатів України;
«Утримались» – 5 народних депутатів України.
Рішення прийнято.
9.
СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про делегування
представника Комітету з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування для участі у роботі
робочої групи Комітету з питань правової політики щодо удосконалення
законодавства про пенітенціарну систему України.
Доповідач поінформував присутніх, що до Комітету надійшов лист від
Комітету з питань правової політики про делегування одного представника
нашого Комітету до робочої групи щодо удосконалення законодавства про
пенітенціарну систему України.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- делегувати до складу робочої щодо удосконалення законодавства про
пенітенціарну систему України Заступника Голови Комітету, народного
депутата України О.Качуру;
- скерувати дане рішення Комітету до Комітету з питань правової політики;
- контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на Секретаря
Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка.
УХВАЛИЛИ:
1. Делегувати до складу робочої щодо удосконалення законодавства про
пенітенціарну систему України Заступника Голови Комітету, народного
депутата України О.Качуру.
2. Скерувати дане рішення Комітету до Комітету з питань правової
політики.
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3. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на
Секретаря Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка.
На момент голосування на засіданні присутні 24 народні депутати України
– члени Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 23 народні депутати України;
«Утримався» – 1 народний депутат України;
Рішення прийнято.
10.
СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про кадрове питання
щодо призначення на посаду головного консультанта секретаріату Комітету
Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування переможця
конкурсного відбору О.Кириленко.
Доповідач нагадав присутнім, що відповідно статті 55 Закону України
«Про комітети Верховної Ради України» – працівники секретаріату комітету
призначаються на посади керівником Апарату Верховної Ради за поданням
Комітету.
Очільник Комітету поінформував, що О,Кириленко працює у секретаріаті
Комітету за результатами добору під час карантину, зарекомендувала себе як
відповідальний та професійний працівник. До її посадових обов’язків належать
питання щодо призначення та звільнення з посад членів Центральної виборчої
комісії, виборчого законодавства та інших форм безпосередньої демократії.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету.
Голова Комітету А.Клочко запропонував підтримати пропозицію про
погодження призначення Кириленко Ольги Володимирівни на посаду головного
консультанта секретаріату Комітету та доручити йому, як Голові Комітету,
скерувати до Апарату Верховної Ради України відповідне подання про
призначення.
УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати пропозицію про погодження призначення Кириленко Ольги
Володимирівни на посаду головного консультанта секретаріату Комітету
Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
2. Доручити Голові Комітету Клочку А.А. скерувати до Апарату Верховної
Ради України подання про призначення Кириленко О.В. на посаду головного
консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування.
На момент голосування на засіданні присутні 24 народні депутати України
– члени Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
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«За» – 21 народний депутат України;
«Утримався» – 1 народний депутат України;
«Не брали участі в голосуванні» – 2 народні депутати України.
Рішення прийнято.
11.
СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про внесення змін до
рішення Комітету від 4 вересня 2019 року "Про обрання голів та членів
підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування" щодо обрання
голови підкомітету з питань державного архітектурно-будівельного контролю та
нагляду, ліцензування і страхування у будівництві.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- внести зміни до рішення Комітету від 4 вересня 2019 року "Про обрання
голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування" та обрати
головою підкомітету з питань державного архітектурно-будівельного контролю
та нагляду, ліцензування і страхування у будівництві народного депутата
України В.Іванова;
- контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету
Д.Ісаєнка.
УХВАЛИЛИ:
1. Внести зміни до рішення Комітету від 4 вересня 2019 року "Про обрання
голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування" та обрати
головою підкомітету з питань державного архітектурно-будівельного контролю
та нагляду, ліцензування і страхування у будівництві народного депутата
України Іванова Володимира Ілліча.
2. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету
Д.Ісаєнка.
На момент голосування на засіданні присутні 24 народні депутати України
– члени Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 18 народних депутатів України;
«Утримались» – 3 народні депутати України;
«Не брали участі в голосуванні» – 3 народні депутати України.
Рішення прийнято.
12.
СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка та старшої
координаторки програм, Посольства Швейцарії в Україні І.Постемської про
Меморандум щодо співпраці між Комітетом Верховної Ради України з питань
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організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку
та містобудування і Швейцарсько-українською програмою EGAP щодо
впровадження Е-консультацій з органами місцевого самоврядування та їх
асоціаціями.
І.Постемська поінформувала, що метою платформи Е-консультацій з
органами місцевого самоврядування є створення механізму ефективних і
швидких консультацій та діалогу між органами державної влади і органами
місцевого самоврядування, перш за все з питань, які стосуються розвитку
громад.
Доповідач поінформувала про основні властивості Платформи: зручний у
користуванні електронний інструмент, що адмініструється Комітетом за
підтримки Програми EGAP; взаємодія «згори-донизу» (опитування) і «знизудогори» (форум, ініціатива обговорення актуальних тем); автоматизований
доступ для представників органів місцевого самоврядування, представлення
позицій асоціацій органів місцевого самоврядування; аналітика для прийняття
рішень.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету; старша координаторка програм, Посольства Швейцарії в
Україні І.Постемська.
Голова Комітету А.Клочко запропонував взяти до відома представлену
інформацію.
Інформацію взято до відома.
13.
СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Верховної Ради
України, Радника Президента України – Представник Президента України у
Верховній Раді України Р.Стефанчука про проект Закону України про великий
Державний Герб України (реєстр. №5712, Президент України В.Зеленський).
Доповідач поінформував присутніх, що зазначений законопроект внесений
з метою законодавчого врегулювання питань опису, порядку використання та
правового захисту великого Державного Герба України.
Законопроектом пропонується встановити, що Державний Герб України є
державним символом України, головним елементом якого є Знак Княжої
Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України) золотого
кольору, розміщений на синьому п'ятисторонньому щиті із заокругленими
нижніми бічними кутами із золотою облямівкою; над щитом – зображення
великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого та пурпурово-золотого намету
у вигляді рослинного орнаменту; щит тримають: з лівого боку – лев (герб
Галицько-Волинського князівства), з правого – воїн-козак із рушницею (герб
Війська Запорізького); під щитом – стрічка із двох рівновеликих горизонтальних
смуг синього і жовтого кольорів, під стрічкою – два золоті колоски пшениці,
переплетені кетягом калини пурпурового кольору зі стилізованим листям
пурпурово-золотого кольору. Зображення лева та воїна-козака виконані золотим
кольором з елементами пурпурового.
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Р.Стефанчук також зазначив, що законопроектом пропонується визначити
порядок використання та правового захисту великого Державного Герба
України, а також шанування великого Державного Герба України.
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 рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про
великий Державний Герб України (реєстр. № 5712 від 29.06.2021), внесений
Президентом України В.Зеленським, за наслідками розгляду в першому читанні
прийняти за основу та в цілому.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету; Перший заступник Голови Верховної Ради України, Радник
Президента України – Представник Президента України у Верховній Раді
України Р.Стефанчук; директор департаменту грошового обігу Національного
банку України В.Зайвенко; головний спеціаліст Відділу правового забезпечення
Українського інституту національної пам’яті Р.Кулик.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про
великий Державний Герб України (реєстр. № 5712 від 29.06.2021), внесений
Президентом України В.Зеленським, за наслідками розгляду в першому читанні
прийняти за основу та в цілому;
- у разі прийняття законопроекту за наслідками розгляду у першому
читанні за основу та в цілому Верховній Раді України пропонується доручити
Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування при підготовці закону на підпис
Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним
управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне
доопрацювання;
- співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради
України визначити 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 пункту 1 частини
першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект
Закону України про великий Державний Герб України (реєстр. № 5712 від
29.06.2021), внесений Президентом України В.Зеленським, за наслідками
розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому.
2. У разі прийняття законопроекту за наслідками розгляду у першому
читанні за основу та в цілому Верховній Раді України пропонується доручити
Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування при підготовці закону на підпис
Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним
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управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне
доопрацювання.
3. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної
Ради України визначити народного депутата України, голову підкомітету з
питань організації державної влади, державної служби, служби в органах
місцевого самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка.
На момент голосування на засіданні присутні 23 народні депутати України
– члени Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 17 народних депутатів України;
«Проти» – 2 народні депутати України;
«Утримались» – 3 народні депутати України;
«Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України.
Рішення прийнято.
***
Голова Комітету А.Клочко запропонував розглянути та обговорити всі
питання про призначення окремих позачергових місцевих виборів одночасно,
однак рішення щодо кожного питання приймати окремо.
Пропозицію підтримано.
***
14-16.
СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету
з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії
А.Загоруйко про призначення окремих позачергових місцевих виборів.
Доповідач повідомила, що до Верховної Ради України надійшли
клопотання про призначення позачергових виборів:
- Добропільського міського голови Покровського району Донецької
області у зв’язку із достроковим припиненням повноважень міського голови
А.Аксьонова;
- Степівського сільського голови Миколаївського району Миколаївської
області у зв’язку з достроковим припиненням повноважень сільського голови
П.Гасюка;
- депутатів Карлівської міської ради Полтавського району Полтавської
області у зв’язку з достроковим припиненням повноважень депутатів
Карлівської міської ради Полтавського району Полтавської області на підставі
положень пункту 2 частини першої статті 78 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
Заступник Голови Комітету, голова підкомітету А.Загоруйко оголосила
пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету рекомендувати Верховній
Раді України призначити позачергові вибори Добропільського міського голови
Покровського району Донецької області, Степівського сільського голови
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Миколаївського району Миколаївської області та депутатів Карлівської міської
ради Полтавського району Полтавської області на неділю 31 жовтня 2021 року.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- рекомендувати Верховній Раді України на підставі пункту 30 частини
першої статті 85 Конституції України та відповідно до частини першої статті 5,
частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу
України призначити позачергові вибори Добропільського міського голови
Покровського району Донецької області на неділю 31 жовтня 2021 року;
- доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і
внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради
України «Про призначення позачергових виборів Добропільського міського
голови Покровського району Донецької області»;
- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої
статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови
Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів
Добропільського міського голови Покровського району Донецької області» в
цілому;
- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України
при розгляді даного питання Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з
питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії,
народному депутату України А.Загоруйко.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України на підставі пункту 30 частини
першої статті 85 Конституції України та відповідно до частини першої статті 5,
частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу
України призначити позачергові вибори Добропільського міського голови
Покровського району Донецької області на неділю 31 жовтня 2021 року.
2. Доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і
внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради
України «Про призначення позачергових виборів Добропільського міського
голови Покровського району Донецької області».
3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої
статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови
Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів
Добропільського міського голови Покровського району Донецької області» в
цілому.
4. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України
при розгляді даного питання Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з
питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії,
народному депутату України А.Загоруйко.
На момент голосування на засіданні присутні 16 народних депутатів
України – членів Комітету.
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ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 11 народних депутатів України;
«Утримались» – 2 народні депутати України;
«Не брали участі в голосуванні» – 3 народні депутати України.
Рішення прийнято.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- рекомендувати Верховній Раді України на підставі пункту 30 частини
першої статті 85 Конституції України та відповідно до частини першої статті 5,
частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу
України призначити позачергові вибори Степівського сільського голови
Миколаївського району Миколаївської області на неділю 31 жовтня 2021 року;
- доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і
внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради
України «Про призначення позачергових виборів Степівського сільського
голови Миколаївського району Миколаївської області»;
- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої
статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови
Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів Степівського
сільського голови Миколаївського району Миколаївської області» в цілому;
- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України
при розгляді даного питання Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з
питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії,
народному депутату України А.Загоруйко.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України на підставі пункту 30 частини
першої статті 85 Конституції України та відповідно до частини першої статті 5,
частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу
України призначити позачергові вибори Степівського сільського голови
Миколаївського району Миколаївської області на неділю 31 жовтня 2021 року.
2. Доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і
внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради
України «Про призначення позачергових виборів Степівського сільського
голови Миколаївського району Миколаївської області».
3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої
статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови
Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів Степівського
сільського голови Миколаївського району Миколаївської області» в цілому.
4. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України
при розгляді даного питання Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з
питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії,
народному депутату України А.Загоруйко.
На момент голосування на засіданні присутні 16 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
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«За» – 14 народних депутатів України;
«Не брали участі в голосуванні» – 2 народні депутати України.
Рішення прийнято.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- рекомендувати Верховній Раді України на підставі пункту 30 частини
першої статті 85 Конституції України та відповідно до частин першої та
четвертої статті 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
частини першої статті 5, частини третьої статті 194, частини першої статті 195
Виборчого кодексу України призначити позачергові вибори депутатів
Карлівської міської ради Полтавського району Полтавської області на неділю 31
жовтня 2021 року;
- доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і
внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради
України «Про призначення позачергових виборів депутатів Карлівської міської
ради Полтавського району Полтавської області»;
- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої
статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови
Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів депутатів
Карлівської міської ради Полтавського району Полтавської області» в цілому;
- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України
при розгляді даного питання Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з
питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії,
народному депутату України А.Загоруйко.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України на підставі пункту 30 частини
першої статті 85 Конституції України та відповідно до частин першої та
четвертої статті 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
частини першої статті 5, частини третьої статті 194, частини першої статті 195
Виборчого кодексу України призначити позачергові вибори депутатів
Карлівської міської ради Полтавського району Полтавської області на неділю 31
жовтня 2021 року.
2. Доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і
внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради
України «Про призначення позачергових виборів депутатів Карлівської міської
ради Полтавського району Полтавської області».
3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої
статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови
Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів депутатів
Карлівської міської ради Полтавського району Полтавської області» в цілому.
4. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України
при розгляді даного питання Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з
питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії,
народному депутату України А.Загоруйко.
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На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
17.
СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань регіональної
політики та місцевих бюджетів В.Рубльова про проект Закону України про
внесення змін до Закону України “Про засади державної регіональної політики”
(реєстр. №5323, друге читання).
Доповідач повідомив, що до розгляду зазначеного законопроекту у
другому читанні підкомітетом з питань регіональної політики та місцевих
бюджетів підготовлено порівняльну таблицю, яка містить 279 поправок і
пропозицій, що надійшли від 21 суб’єкта права законодавчої ініціативи, з яких
90 поправок та пропозицій пропонується врахувати, 26 – врахувати частково, 31
– врахувати редакційно, 132 – відхилити.
Голова підкомітету В.Рубльов запропонував перейти до розгляду поправок
та пропозицій до законопроекту.
Пропозицію підтримано.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету.
Голова підкомітету В.Рубльов запропонував відхилити пропозиції та
поправки до законопроекту з №№ 1, 7-9, 12, 14, 15, 19, 20, 22-25, 28-37, 39, 49,
51, 53-56, 60-63, 65, 68, 71, 73, 74, 78-80, 82-84, 86-88, 92, 93, 95, 97-101, 104, 107,
115, 116, 121, 122, 124, 127, 130-132, 134, 136, 148, 152, 153, 156, 159-169, 175,
176, 180, 184, 191, 192, 195-197, 199, 200, 205-211, 215, 216, 219-221, 224, 225,
229-231, 234, 238, 240, 247-249, 251, 256-258, 260-263, 266-269, 276, 278.
Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію.
На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 15 народних депутатів України;
«Утримались» – 2 народні депутати України;
Рішення прийнято.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- 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 засади державної регіональної
політики» (реєстр. № 5323) за наслідками розгляду в другому читанні прийняти
в другому читанні та в цілому;
- у разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в цілому
запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації
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державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування при підготовці тексту відповідного Закону на підпис Голові
Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання
спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України;
- доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на пленарному
засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України,
голову підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів
В.Рубльова.
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 засади державної регіональної
політики» (реєстр. № 5323) за наслідками розгляду в другому читанні прийняти
в другому читанні та в цілому.
2. У разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в цілому
запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування при підготовці тексту відповідного Закону на підпис Голові
Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання
спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України.
3. Доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на пленарному
засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України,
голову підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів
В.Рубльова.
На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
18.
СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративнотериторіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про проект
Закону України про внесення змін до Закону України “Про місцеві державні
адміністрації” та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування
територіальної організації виконавчої влади в Україні (реєстр. №4298, друге
читання).
Доповідач повідомив, що до розгляду зазначеного законопроекту у
другому читанні підкомітетом з питань адміністративно-територіального устрою
та місцевого самоврядування підготовлено порівняльну таблицю, яка містить
2031 поправку і пропозицію, що надійшла від 47 суб’єктів права законодавчої
ініціативи, з яких 303 поправки та пропозиції пропонується врахувати, 146 –
врахувати редакційно, 85 – врахувати частково, 1481 – відхилити, водночас
підкомітет не визначився щодо можливості підтримки 16 пропозицій, що
пропонуються до обговорення та вирішення на засіданні Комітету.
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Голова підкомітету В.Безгін запропонував перейти до розгляду поправок
та пропозицій до законопроекту.
Пропозицію підтримано.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України
– члени Комітету; заступник директора Департаменту політики міжбюджетних
відносин та місцевих бюджетів Міністерства фінансів України С.Макацарія;
виконавчий
директор
Всеукраїнської
асоціації
органів
місцевого
самоврядування «Асоціація міст України» О.Слобожан; директор Громадської
організації «Інститут розвитку територій» Ю.Ганущак; експерт з юридичних
питань Офісу підтримки реформи децентралізації влади при Міністерстві
розвитку громад та територій України О.Лебединська.
Голова підкомітету В.Безгін запропонував врахувати пропозиції та
поправки до законопроекту за №№ 242, 243 та 247.
Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію.
На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
Голова підкомітету В.Безгін запропонував відхилити пропозиції та
поправки до законопроекту за №№ 234-241, 244-246.
Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію.
На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
Голова підкомітету В.Безгін запропонував врахувати пропозицію до
законопроекту за № 1647.
Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію.
На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 15 народних депутатів України;
«Утримався» – 1 народний депутат України;
«Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України.
Рішення прийнято.
Голова підкомітету В.Безгін запропонував відхилити пропозицію до
законопроекту за № 2010.
Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію.
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На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 16 народних депутатів України;
«Утримався» – 1 народний депутат України.
Рішення прийнято.
Народний депутат України - член Комітету Т.Плачкова запропонувала
внести наступні пропозиції до законопроекту, які були підтримані членами
Комітету:
- Частини 6 і 7 статті 30 вважати частинами 6 і 7 статті 26 і викласти у такій
редакції:
"6. На вимогу не менше як половини депутатів від складу обласної,
районної ради голова обласної, районної державної адміністрації також
зобов'язаний прозвітувати перед відповідною радою з питань виконання
делегованих нею повноважень на черговій сесії цієї ради, окрім сесії, на якій
розглядається його щорічний звіт. Така вимога може бути заявлена голові
обласної, районної державної адміністрації не частіше одного разу впродовж
відповідної сесії ради.
7. Обласна, районна рада за результатами звітування, передбаченого
частинами 5, 6 цієї статті, з мотивів неналежного виконання зазначених у частині
першій цієї статті повноважень в порядку, визначеному цим Законом, може
висловити голові відповідної місцевої державної адміністрації недовіру.
У разі висловлення такої недовіри голові обласної, районної державної
адміністрації простою більшістю депутатів від складу відповідної обласної,
районної ради Президент України приймає рішення та дає вмотивовану
відповідь.
Якщо недовіру голові обласної, районної державної адміністрації
висловлено не менше, ніж двома третинами депутатів від складу відповідної
ради, Президент України приймає рішення про відставку такого голови місцевої
державної адміністрації."
- Частину 3 статті 31 вважати частиною 3 статті 27 і викласти у такій
редакції:
"3. Повторний розгляд питань, визначених цією статтю та статтею 26 цього
Закону, до наступного звітування голови відповідної обласної, районної
державної адміністрації, а також їх розгляд на позачергових сесіях відповідної
обласної, районної ради не допускається".
Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказані пропозиції.
На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
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Голова підкомітету В.Безгін запропонував відхилити поправки та
пропозиції до законопроекту за №№ 2, 10, 14, 17, 18, 20, 22, 25, 32, 33, 35, 37, 38,
40, 45, 58, 59, 61-63, 65-67, 72, 79, 80, 82, 83, 85-88, 90, 94-97, 99, 100, 102-104,
106, 108, 113, 114, 117-122, 124, 126-130, 135, 136, 142, 144, 148, 150-163, 166,
171-173, 176, 182, 183, 191, 193, 195-200, 212, 214, 217, 221-224, 226-230, 248, 250,
256, 259, 261-264, 266, 267, 269-275, 278-282, 288-290, 292, 294, 296, 297, 299, 300,
303, 308, 309, 311-313, 316-318, 320, 323-329, 331-335, 338, 339, 341-343, 354, 355,
357, 358, 362, 364, 367, 372, 377, 386-388, 393, 394, 398, 403, 405, 407, 408, 410,
412, 414, 417-423, 425, 431, 433, 434, 436, 437, 439, 443, 451, 453, 454, 456-461,
464, 472, 475, 477, 494-496, 498-5-1, 503, 504, 506, 508, 510, 511, 513, 515, 517,
520, 525, 527, 528, 531, 535, 538-542, 544-557, 566-575, 578-585, 588-590, 599, 600,
602, 603, 607, 609, 611, 614, 615, 618, 621-633, 635-639, 641, 653-683, 685-692, 694,
695, 697-704, 706-728, 735-740, 742, 744, 746, 747, 749, 751-753, 756-760, 762-767,
770-772, 777, 780-784, 786, 789, 791-795, 798-802, 804, 811, 813, 815-817, 820, 821,
825, 827, 829, 830, 832, 834-836, 838-841, 843-849, 854-856, 860-864, 867, 869, 870,
872-876, 878, 880-885, 889, 890, 892, 893, 896, 898, 899, 907, 908, 911, 915-919,
924, 926-941, 945, 948, 949, 951-1517, 1520, 1522, 1524-1526, 1528, 1529, 1531,
1534-1538, 1541-1544, 1546-1564, 1566-1584, 1586-1596, 1598-1627, 1629-1646,
1651, 1656-1662, 1670-1677, 1680, 1695, 1697, 1699-1749, 1751, 1754, 1760, 1767,
1770-1796, 1798, 1799, 1801-1803, 1805-1810, 1812-1839, 1841-1855, 1857-1864,
1866, 1869, 1871-1883, 1885, 1886, 1890-1898, 1900-1909, 1911- 1936, 1938-1940,
1942-1953, 1955-1962, 1965, 1966, 1969, 1971, 1972, 1975, 1978-1986, 1988-1994,
1996-1999, 2001, 2002, 2005-2007, 2009, 2015, 2020-2023, 2026-2030.
Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію.
На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
Очільник Комітету запропонував доручити підкомітету з питань
адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування спільно
із секретаріатом Комітету здійснити коригування порівняльної таблиці до
проекту Закону з реєстр. № 4298 відповідно до ухвалених висновків Комітету
щодо поданих до нього пропозицій для внесення на розгляд Верховної Ради
України в другому читанні.
Пропозицію підтримано.
Голова Комітету А.Клочко запропонував:
- рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в
другому читанні проекту Закону України про внесення змін до Закону України
«Про місцеві державні адміністрації» та деяких інших законодавчих актів
України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в
Україні (реєстр. № 4298), прийняти його в другому читанні та в цілому;
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- у разі прийняття проекту Закону України про внесення змін до Закону
України «Про місцеві державні адміністрації» та деяких інших законодавчих
актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в
Україні (реєстр. № 4298) 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 тексту прийнятого закону для підпису Головою Верховної Ради
України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату
Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання;
- доповідачем від Комітету при розгляді питання на пленарному засіданні
Верховної Ради України визначити народного депутата України, голову
підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого
самоврядування В.Безгіна.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини
першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України за результатами розгляду
в другому читанні проекту Закону України про внесення змін до Закону України
«Про місцеві державні адміністрації» та деяких інших законодавчих актів
України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в
Україні (реєстр. № 4298), прийняти його в другому читанні та в цілому.
2. У разі прийняття проекту Закону України про внесення змін до Закону
України «Про місцеві державні адміністрації» та деяких інших законодавчих
актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в
Україні (реєстр. № 4298) 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 тексту прийнятого закону для підпису Головою Верховної Ради
України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату
Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання.
3. Доповідачем від Комітету при розгляді питання на пленарному засіданні
Верховної Ради України визначити народного депутата України, голову
підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого
самоврядування В.Безгіна.
На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів
України – членів Комітету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – одноголосно.
Рішення прийнято.

***
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Різне
Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх, що до Комітету
надійшов лист Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування
«Асоціація міст України» із запрошенням членів Комітету взяти участь у Дні
діалогу: місцевий економічний розвиток, який відбудеться 29 липня 2021 року в
м. Одеса в рамках ХVІ Українського муніципального форуму.
На заході планується обговорити проблемні питання щодо розвитку
місцевого самоврядування, удосконалення законодавчої бази, розв'язання
конкретних проблем забезпечення життєдіяльності територіальних громад.
Очільник Комітету запропонував народним депутатам України - членам
Комітету розглянути можливість взяти участь у даному заході.
Інформацію взято до відома.
Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету ознайомитись
та взяти до відома відомості про їхню участь у засіданнях Комітету за період
п'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання.
Інформацію взято до відома.
Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів,
референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко
поінформувала присутніх, що на контролі підкомітету перебувають клопотання
про призначення позачергових виборів Кубейського сільського голови
Болградського району Одеської області, про призначення позачергових виборів
Білозерського селищного голови Херсонського району Херсонської області і
питання про призначення позачергових виборів Корсунь-Шевченківського
міського голови Черкаського району Черкаської області, депутатів Прилуцької
міської ради Прилуцького району Чернігівської області. Підкомітет розгляне всі
зазначені клопотання одразу після завершення судових процесів, що наявні по
вказаним питанням.
Голова підкомітету повідомила, що до Комітету надійшла Постанова
Центральної виборчої комісії №227 від 9 червня 2021 р. «Про звернення до
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення
фінансування позачергових та перших місцевих виборів, а також проміжних
виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184
(Херсонська область) та № 197 (Черкаська область)».
За наслідками розгляду вказаної Постанови Комітет звернувся до Кабінету
Міністрів України та до Комітету з питань бюджету з проханням при підготовці
законопроекту про внесення змін до Закону України про Державний бюджет
передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою "Субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" і за бюджетною програмою
"Проведення виборів народних депутатів України".
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Також до Комітету надійшла Постанова Центральної виборчої комісії
№229 про звернення до Комітету щодо вжиття заходів, спрямованих на
законодавче врегулювання порядку вирішення Центральною виборчою комісією
відповідно до пункту 7 частини першої статті 205 Виборчого кодексу України
питання стосовно неможливості проведення виборів до органів місцевого
самоврядування в разі встановлення неможливості забезпечити підготовку та
проведення місцевих виборів відповідно до положень Виборчого кодексу
України на окремих територіях та критеріїв для ухвалення такого рішення.
А.Загоруйко поінформувала, що наразі підкомітетом з питань виборів,
референдумів та інших форм безпосередньої демократії здійснюється робота з
розробки законопроекту, який надасть можливість унормувати вищезазначені
питання.
Інформацію взято до відома.
Перший заступник Голови Комітету Р.Лозинський поінформував
присутніх про звернення депутата Миколаївської міської ради Стрийського
району Львівської області щодо можливого порушення законодавства України
під час розгляду на засіданні міської ради питання про створення конкурсної
комісії на заміщення посади директора комунального некомерційного
підприємства "Миколаївська міська лікарня".
Інформацію взято до відома.
Народний депутат України – член Комітету О.Аліксійчук повідомив
присутніх про звернення директора Центру надання адміністративних послуг у
місті Рівне щодо фактів політичного тиску на неї.
Інформацію взято до відома.

Голова Комітету

______________

А.КЛОЧКО

Секретар Комітету

______________

Д.ІСАЄНКО
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,
РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ
14 липня 2021 року
І. Організаційні питання
1. Про розгляд звернення Центральної виборчої комісії щодо пропозиції
невідкладного законодавчого врегулювання деяких питань проведення
всеукраїнського референдуму в частині обов’язку ініціативної групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою передавати до ЦВК
підписні електронні дані.
2. Про утворення Робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку
та містобудування з удосконалення правового регулювання діяльності асоціацій
органів місцевого самоврядування в Україні з метою посилення їх інституційної
спроможності.
3. Про Звіт Комітету Верховної Ради України з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіональної політики та
містобудування за п’яту сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання
(лютий - липень 2021 року).
4. Про пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіональної політики та
містобудування до проекту порядку денного шостої сесії Верховної Ради
України дев’ятого скликання (вересень 2021 року - січень 2022 року).
5. Про План роботи Комітету Верховної Ради України з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування на період шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого
скликання (вересень 2021 року - січень 2022 року).
6. Про моніторинг реалізації проекту “Місцеве спостереження за
політичними процесами в Україні”, що впроваджується Всеукраїнською
громадською організацією “Громадянська мережа “ОПОРА”.
7. Про продовження роботи Комітету з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період
після закінчення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.
8. Про порушення Комітетом з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
клопотання про нагородження відзнаками Верховної Ради України та нагородою
Кабінету Міністрів України з нагоди Дня незалежності України (24 серпня).
9. Про делегування представника Комітету з питань організації державної
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування для
участі у роботі робочої групи Комітету з питань правової політики щодо
удосконалення законодавства про пенітенціарну систему України.
10. Кадрове питання.
11. Про внесення змін до рішення Комітету від 4 вересня 2019 року "Про
обрання голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації державної
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влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування"
щодо обрання голови підкомітету з питань державного архітектурнобудівельного контролю та нагляду, ліцензування і страхування у будівництві.
12. Про Меморандум щодо співпраці між Комітетом Верховної Ради
України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування і Швейцарсько-українською
програмою EGAP щодо впровадження Е-консультацій з органами місцевого
самоврядування та їх асоціаціями.
ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним
13. Проект Закону про великий Державний Герб України (реєстр. №5712,
Президент України В.Зеленський).
ІІІ. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів
14. Про призначення позачергових виборів Добропільського міського
голови Покровського району Донецької області.
15. Про призначення позачергових виборів Степівського сільського голови
Миколаївського району Миколаївської області.
16. Про призначення позачергових виборів депутатів Карлівської міської
ради Полтавського району Полтавської області.
ІV. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним
17. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про засади
державної регіональної політики” (реєстр. №5323, друге читання).
18. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про місцеві
державні адміністрації” та деяких інших законодавчих актів України щодо
реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні (реєстр.
№4298, друге читання).
IV. Різне

