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Присутні: Аліксійчук О.В., Балога В.І., Безгін В.Ю., Білозір Л.М., Бондар 

Г.В., Гузь І.В., Гурін Д.О., Дунда О.А., Загоруйко А.Л., Іванов В.І., Кальцев В.Ф., 

Качура О.А., Корнієнко О.С., Літвінов О.М., Лозинський Р.М., Микиша Д.С., 

М'ялик В.Н., Поляк В.М., Плачкова Т.М., Рубльов В.В., Саврасов М.В., 

Стріхарський А.П., Чорний Д.С., Шуляк О.О., Юнаков І.С. 

 

Відповідальні  працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

Комітету Малюга А.В.; заступник керівника секретаріату Комітету Гарбуз Ю.П.; 

головні консультанти Дмитрук Л.В., Кирилюк Т.М., Корнієнко Т.М., Маценко 

М.М., Падалко О.В., Пилявський Ю.О. 
 

Запрошені: 

Арустамян Е.М. – директор з розвитку - заступник керівника Виконавчої 

дирекції Всеукраїнської асоціації громад; 

Винова К.М. – головний спеціаліст відділу праці та нормативно-

інформаційного забезпечення Департаменту фінансування державних і 

загальнодержавних видатків Міністерства освіти і науки; 

Власенко Л.Ю. – керівник експертної групи Директорату 

електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної енергії 

Міністерства енергетики України; 
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Габріель А. – керівник проекту (USAID) «Підвищення ефективності 

роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування» («Говерла»); 

Ганущак Ю.І. – директор Громадської організації «Інститут розвитку 

територій»; 

Гнидюк Н.А. – заступник керівника проекту (USAID) «Підвищення 

ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування» 

(«Говерла»); 

Григоренко Г.В. – Голова Державного агентства України з питань 

мистецтв та мистецької освіти; 

Здоровило О. – перекладач; 

Кімак В.В. – член Правління Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад», Голова 

Самбірської районної ради Львівської області; 

Лавров В.О. – заступник Міністра молоді та спорту України з питань 

цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; 

Лісніченко А.С. – начальник відділу з питань діяльності місцевих органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування та адміністративно-

територіального устрою Управління конституційного та адміністративного 

законодавства Департаменту публічного права Міністерства юстиції України; 

Лукеря І.М. – заступник Міністра розвитку громад та територій України; 

Любченко П.М. – член Центральної виборчої комісії; 

Макацарія С.М. – заступник директора Департаменту політики 

міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів Міністерства фінансів України; 

Мацик Ю.Й. – директор директорату фіксованого та мобільного ШСД 

Міністерства цифрової трансформації 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; 

Павлюк О.В. – керівник експертної групи розвитку місцевого 

самоврядування Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, 

територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою 

Міністерства розвитку громад та територій України; 

Парасюк І.Л. – керівник групи радників Проекту USAID «Підвищення 

ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування» 

(«ГОВЕРЛА»); 

Перепелюк В.Г. – член Центральної виборчої комісії; 

Пілько І.Ф. – експерт Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад»; 

Подорожній В.А. – генеральний директор Директорату регіональної 

політики Міністерства розвитку громад та територій України; 

Соляннік К.В. – керівник експертної групи з питань планування державної 

політики Міністерства інфраструктури України; 
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Старосольська С.П. – в.о. генерального директора Директорату 

координації та оцінки регіональної політики Секретаріату Кабінету Міністрів 

України; 

Студенецька А.О. – керівник експертної групи з питань фахового 

забезпечення Директорату з питань регіональної політики Офісу Президента 

України; 

Шаповалов Є.О. – експерт з місцевого економічного розвитку 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України»; 

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

місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-

територіального устрою Міністерства розвитку громад та територій України; 

Шелест О.В. –  заступник Міністра цифрової трансформації з розвитку 

цифрової інфраструктури. 

 

*** 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення зміни до статті 11 Закону України “Про 

державні нагороди України” (реєстр. №5767, ПУ, В.Зеленський). 

2. Проект Закону про особливості стимулювання регіонального розвитку 

(реєстр. №5649, КМУ, Д.Шмигаль). 

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про 

всеукраїнський референдум” щодо підписних електронних даних (реєстр. 

№5802, н.д. А.Загоруйко, Д.Чорний, А.Клочко, В.Безгін, О.Корнієнко, Л.Білозір, 

Р.Лозинський, В.Іванов, О.Качура, Д.Микиша). 

4. Про повторний розгляд у другому читанні проекту Закону України про 

внесення змін до Закону України “Про засади державної регіональної політики” 

(реєстр. №5323) із зауваженнями Головного юридичного управління та 

Головного управління документального забезпечення Апарату Верховної Ради 

України. 

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення державних гарантій для громадян, які проживають в гірських та 

високогірних населених пунктах (реєстр. №2003, н.д. А.Шкрум, М.Волинець, 

В.Івченко, С.Соболєв, М.Цимбалюк, А.Пузійчук, О.Мейдич, Г.Немиря, 

В.Кабаченко, В.Наливайченко). 

6. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

стимулювання економічного розвитку та забезпечення соціальної стабільності 

гірських та високогірних населених пунктів (реєстр. №2003-1, н.д. 

А.Лопушанський,  М.Княжицький). 

7. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про статус 

гірських населених пунктів в Україні” щодо розвитку гірських та високогірних 

населених пунктів (реєстр. №2785-1, н.д. О.Марусяк). 
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8. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про 

співробітництво територіальних громад” щодо упорядкування окремих питань 

співробітництва територіальних громад (реєстр. №5742, КМУ, Д.Шмигаль). 

ІІ. Питання позачергових місцевих виборів 

9. Про призначення позачергових виборів Новогуйвинського селищного 

голови Житомирського району Житомирської області. 

10. Про призначення позачергових виборів Озернянського сільського 

голови Тернопільського району Тернопільської області. 

11. Про зміну дати призначення позачергових виборів у проектах постанов 

з реєстр. №№№ 5634, 5768, 5806. 

ІІІ. Виконання контрольних повноважень 

12. Про стан передачі районними радами у комунальну власність 

територіальних громад об’єктів спільної власності територіальних громад 

району. 

IV. Організаційні питання 

13. Про Розділ V Плану 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) щодо виїзних засідань 

Комітету, комітетських слухань, круглих столів, конференцій, семінарів, інших 

заходів, які будуть проводитися Комітетом або за його участю. 

14. Про календарний план проведення засідань Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування та його підкомітетів на період шостої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання (вересень 2021 р. - січень 2022 р.). 

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

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 

вересень - жовтень 2021 року. 

16. Про діяльність Програми Агентства США з міжнародного розвитку 

(USAID) з управління та місцевої підзвітності (HOVERLA). 

V. 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 присутні 26 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 24 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 
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Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко 

запропонувала включити до проекту порядку денного засідання Комітету 

питання про призначення позачергових виборів депутатів Прилуцької міської 

ради Прилуцького району Чернігівської області. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на головування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 27 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 26 народних депутатів України; 

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

Пропозицію підтримано. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування В.Безгін оголосив пропозицію – включити до порядку 

денного питання про повернення до розгляду у другому читанні проекту Закону 

України «Про місто Київ - столицю України»  (реєстр. №2143-3). 

Очільник Комітету А.Клочко поставив на головування вказану 

пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 27 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 21 народний депутат України; 

«Проти» – 3 народні депутати України; 

«Утримались» – 2 народні депутати України; 

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

Пропозицію підтримано. 

 

Народний депутат України – член Комітету О.Аліксійчук запропонував у 

розділі «Різне» обговорити звернення директора Центру надання 

адміністративних послуг у місті Рівне щодо фактів політичного тиску на неї. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 27 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 25 народних депутатів України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

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

Пропозицію підтримано. 
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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 27 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 23 народні депутати України; 

«Утримались» – 2 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 

 

 *** 

 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Організаційні питання 

1. Про повернення до розгляду у другому читанні проекту Закону України 

«Про місто Київ - столицю України»  (реєстр. №2143-3). 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

2. Проект Закону про внесення зміни до статті 11 Закону України “Про 

державні нагороди України” (реєстр. №5767, ПУ, В.Зеленський). 

3. Проект Закону про особливості стимулювання регіонального розвитку 

(реєстр. №5649, КМУ, Д.Шмигаль). 

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про 

всеукраїнський референдум” щодо підписних електронних даних (реєстр. 

№5802, н.д. А.Загоруйко, Д.Чорний, А.Клочко, В.Безгін, О.Корнієнко, Л.Білозір, 

Р.Лозинський, В.Іванов, О.Качура, Д.Микиша). 

5. Про повторний розгляд у другому читанні проекту Закону України про 

внесення змін до Закону України “Про засади державної регіональної політики” 

(реєстр. №5323) із зауваженнями Головного юридичного управління та 

Головного управління документального забезпечення Апарату Верховної Ради 

України. 

6. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення державних гарантій для громадян, які проживають в гірських та 

високогірних населених пунктах (реєстр. №2003, н.д. А.Шкрум, М.Волинець, 

В.Івченко, С.Соболєв, М.Цимбалюк, А.Пузійчук, О.Мейдич, Г.Немиря, 

В.Кабаченко, В.Наливайченко). 

7. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

стимулювання економічного розвитку та забезпечення соціальної стабільності 

гірських та високогірних населених пунктів (реєстр. №2003-1, н.д. 

А.Лопушанський,  М.Княжицький). 
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8. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про статус 

гірських населених пунктів в Україні” щодо розвитку гірських та високогірних 

населених пунктів (реєстр. №2785-1, н.д. О.Марусяк). 

9. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про 

співробітництво територіальних громад” щодо упорядкування окремих питань 

співробітництва територіальних громад (реєстр. №5742, КМУ, Д.Шмигаль). 

ІІІ. Питання позачергових місцевих виборів 

10. Про призначення позачергових виборів Новогуйвинського селищного 

голови Житомирського району Житомирської області. 

11. Про призначення позачергових виборів Озернянського сільського 

голови Тернопільського району Тернопільської області. 

12. Про призначення позачергових виборів депутатів Прилуцької міської 

ради Прилуцького району Чернігівської області. 

13. Про зміну дати призначення позачергових виборів у проектах постанов 

з реєстр. №№№ 5634, 5768, 5806. 

ІV. Виконання контрольних повноважень 

14. Про стан передачі районними радами у комунальну власність 

територіальних громад об’єктів спільної власності територіальних громад 

району. 

V. Організаційні питання 

15. Про Розділ V Плану 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) щодо виїзних засідань 

Комітету, комітетських слухань, круглих столів, конференцій, семінарів, інших 

заходів, які будуть проводитися Комітетом або за його участю. 

16. Про календарний план проведення засідань Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування та його підкомітетів на період шостої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання (вересень 2021 р. - січень 2022 р.). 

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

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 

вересень - жовтень 2021 року. 

18. Про діяльність Програми Агентства США з міжнародного розвитку 

(USAID) з управління та місцевої підзвітності (HOVERLA). 

VІ. Різне 

 

*** 
 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про повернення 

до розгляду у другому читанні проекту Закону України «Про місто Київ - 

столицю України»  (реєстр. №2143-3). 
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Доповідач вказав на необхідність повернутись до розгляду у другому 

читанні проекту Закону України «Про місто Київ - столицю України»  (реєстр. 

№2143-3) з метою врахування зауважень Головного юридичного управління 

Апарату Верховної Ради України та висновків Ради Європи. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова підкомітету В.Безгін запропонував доручити підкомітету з питань 

адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 

повернутись до розгляду у другому читанні проекту Закону України «Про місто 

Київ - столицю України»  (реєстр. №2143-3) в частині врахування зауважень 

Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України та 

висновків Ради Європи та винести дане питання на одне із наступних засідань 

Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію, 

водночас нагадавши присутнім, що відповідно до вимог частини п’ятої статті 44 

Закону України «Про комітети Верховної Ради України» прийняті комітетом 

акти можуть бути переглянуті, якщо за це проголосує більшість від 

затвердженого Верховною Радою України складу членів комітету. 

На момент голосування на засіданні присутні 27 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 20 народних депутатів України; 

«Проти» – 3 народні депутати України; 

«Утримались» – 4 народні депутати України. 

Пропозицію підтримано. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Державного агентства України з питань 

мистецтв та мистецької освіти Г.Григоренко про проект Закону України про 

внесення зміни до статті 11 Закону України “Про державні нагороди України” 

(реєстр. №5767, ПУ, В.Зеленський). 

Доповідач повідомила, що законопроект внесено з метою заснування 

державної нагороди у галузі музичного мистецтва – Державної премії України 

імені Мирослава Скорика за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва 

України та впровадження новітніх непересічних практик у композиторській, 

виконавській, музикознавчій діяльності. 

За словами Г.Григоренко, заснування Державної премії України імені 

Мирослава Скорика сприятиме розвитку українського музичного мистецтва, 

популяризації творчості вітчизняних музикантів. Присудження премії приверне 

увагу суспільства до авторів та творів українського сучасного музичного 

мистецтва, які впливають на розвиток національного культурного середовища, а 

також гідно презентують українську культуру в європейському і світовому 

культурному процесі як його невід'ємну складову. 
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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 

внесення зміни до статті 11 Закону України «Про державні нагороди України» 

(реєстр. № 5767), поданий 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; Голова Державного агентства України з питань мистецтв та 

мистецької освіти Г.Григоренко. 

Членами Комітету було взято до відома, що: 

- Національна академія мистецтв України підтримує поданий Президентом 

України законопроект щодо встановлення Державної премії України імені 

Мирослава Скорика, зазначивши, що творчий доробок Мирослава Скорика став 

яскравим надбанням української культури та здобув широке світове визнання; 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, 

в цілому підтримуючи законопроект, звертає у своєму висновку увагу на те, що 

реалізація запропонованих новел впливатиме на видаткову частину державного 

бюджету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення зміни до статті 11 Закону України «Про державні нагороди України» 

(реєстр. № 5767), поданий 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 запропонувати Верховній Раді України 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 внесення зміни до статті 11 Закону України «Про державні 

нагороди України» (реєстр. № 5767), поданий 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 запропонувати Верховній Раді України доручити 
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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. 

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 27 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра розвитку громад та 

територій України І.Лукері про проект Закону України про особливості 

стимулювання регіонального розвитку (реєстр. №5649, КМУ, Д.Шмигаль). 

Доповідач поінформував присутніх, що законопроект подано з метою 

удосконалення механізмів стимулювання розвитку регіонів та окремих типів 

територій, встановлення критеріїв для територій, що потребують особливої 

уваги з боку держави та застосування спеціальних заходів стимулювання їх 

розвитку на основі програмно-цільового підходу до розв’язання проблем 

соціально-економічного розвитку.  

Голова підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів 

В.Рубльов оголосив пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету 

рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про особливості 

стимулювання регіонального розвитку (реєстр. № 5649 від 10.06.2021), внесений 

Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; заступник Міністра розвитку громад та територій України 

І.Лукеря. 

Членами Комітету було взято до відома, що: 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у висновку від 10 червня 2021 року до законопроекту з реєстр. № 5649 висловлює 

низку зауважень і пропозицій та вказує, що законопроект потребує 

доопрацювання; 

- Комітет з питань екологічної політики та природокористування у своєму 

висновку звертає увагу на те, що законопроектом передбачено розроблення угод 

регіонального розвитку та державних програм розвитку проблемних територій, 

реалізація яких потребуватиме відповідного фінансування після прийняття 

відповідного рішення Урядом, тому пропонує підтримати прийняття проекту у 

першому читанні за основу; 
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- Комітет з питань транспорту та інфраструктури пропонує вказаний 

законопроект прийняти за основу; 

- Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація положень законопроекту не потребуватиме додаткового 

фінансування з Державного бюджету України у 2021 році та положення проекту 

не суперечать законам, які регулюють бюджетні відносини; 

- Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Українська 

асоціація районних та обласних рад» підтримує законопроект без зауважень; 

- Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація 

міст України» підтримує прийняття законопроекту у першому читанні та надає 

низку пропозицій для доопрацювання законопроекту у другому читанні. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

особливості стимулювання регіонального розвитку (реєстр. № 5649 від 

10.06.2021), внесений Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу; 

- визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань регіональної політики та місцевих бюджетів В.Рубльова. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про особливості стимулювання регіонального розвитку (реєстр. № 5649 від 

10.06.2021), внесений Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань регіональної політики та місцевих бюджетів В.Рубльова. 

На момент голосування на засіданні присутні 26 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про проект Закону України про внесення змін до Закону України 

“Про всеукраїнський референдум” щодо підписних електронних даних (реєстр. 

№5802, н.д. А.Загоруйко, Д.Чорний, А.Клочко, В.Безгін, О.Корнієнко, Л.Білозір, 

Р.Лозинський, В.Іванов, О.Качура, Д.Микиша). 

Доповідач поінформувала присутніх, що законопроект спрямовано на 

надання Центральній виборчій комісії можливості виконати вимоги Закону 

України "Про всеукраїнський референдум" щодо перевірки підписів на 
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підтримку ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною 

ініціативою. Завданням законопроекту є чітке закріплення обов’язку ініціативної 

групи, її членів подавати до Центральної виборчої комісії документи, визначені 

частиною третьою статті 34 Закону, в електронному вигляді у форматі, що 

дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами 

(машинозчитування) із підтвердженням достовірності викладених в 

електронному вигляді даних шляхом накладення відповідним членом 

(уповноваженим представником) ініціативної групи власного кваліфікованого 

електронного підпису. 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко оголосила 

пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету рекомендувати Верховній 

Раді України включити до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання проект Закону України про внесення змін до Закону України 

"Про всеукраїнський референдум" щодо підписних електронних даних (реєстр. 

№ 5802), поданий народними депутатами України А.Загоруйко, Д.Чорним, 

А.Клочком та іншими народними депутатами України, та за наслідками розгляду 

у першому читанні прийняти цей законопроект за основу та в цілому. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; член Центральної виборчої комісії П.Любченко. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України включити проект Закону України 

про внесення змін до Закону України "Про всеукраїнський референдум" щодо 

підписних електронних даних (реєстр. № 5802), поданий народними депутатами 

України А.Загоруйко, Д.Чорним, А.Клочком та іншими народними депутатами 

України, до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України "Про всеукраїнський референдум" щодо 

підписних електронних даних (реєстр. № 5802), поданий народними депутатами 

України А.Загоруйко, Д.Чорним, А.Клочком та іншими народними депутатами 

України, за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу та в 

цілому; 

- у разі прийняття проекту Закону з реєстр. № 5802 за основу та в цілому, 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці відповідного тексту 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 

виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, Заступника 

Голови Комітету А.Загоруйко. 

УХВАЛИЛИ: 
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1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 93 Регламенту Верховної Ради України включити проект Закону України 

про внесення змін до Закону України "Про всеукраїнський референдум" щодо 

підписних електронних даних (реєстр. № 5802), поданий народними депутатами 

України А.Загоруйко, Д.Чорним, А.Клочком та іншими народними депутатами 

України, до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Закону України про внесення змін до Закону України "Про всеукраїнський 

референдум" щодо підписних електронних даних (реєстр. № 5802), поданий 

народними депутатами України А.Загоруйко, Д.Чорним, А.Клочком та іншими 

народними депутатами України, за наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу та в цілому. 

3. У разі прийняття проекту Закону з реєстр. № 5802 за основу та в цілому, 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці відповідного тексту Закону на підпис Голові 

Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням 

Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 

4. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України визначити 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 26 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 23 народні депутати України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

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

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань регіональної 

політики та місцевих бюджетів В.Рубльова про повторний розгляд у другому 

читанні проекту Закону України про внесення змін до Закону України “Про 

засади державної регіональної політики” (реєстр. №5323) із зауваженнями 

Головного юридичного управління та Головного управління документального 

забезпечення Апарату Верховної Ради України. 

Доповідач повідомив присутнім, що з метою врахування зауважень 

Головного юридичного управління та Головного управління документального 

забезпечення Апарату Верховної Ради України ним подано 20 нових поправок та 

пропозицій, що не були предметом розгляду та прийняття рішень на засіданні 

Комітету 14.07.2021 року. 
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Також В.Рубльов поінформував, що підкомітетом з питань регіональної 

політики та місцевих бюджетів до розгляду зазначеного законопроекту в 

другому читанні було підготовлено уточнену порівняльну таблицю, яка містить 

299 поправок та пропозицій, що надійшли від 21 суб’єкта права законодавчої 

ініціативи, з яких пропонується 108 – врахувати, 28 – врахувати частково, 31 – 

врахувати редакційно, 132 – відхилити. 

Голова підкомітету В.Рубльов запропонував перейти до розгляду поправок 

та пропозицій. 

Пропозицію підтримано. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова підкомітету В.Рубльов запропонував врахувати поправки та 

пропозиції до законопроекту з №№ 10, 23, 61, 71, 75, 100, 143, 148, 150, 154, 185, 

187, 250, 258, 262, 273, 274, 283, 289, 298. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 26 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 20 народних депутатів України; 

«Утримались» – 2 народні депутати України; 

«Не брали участі в голосуванні» – 4 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету В.Рубльов запропонував переглянути рішення 

Комітету щодо пропозицій за №№ 96, 149, 192, 288, з яких раніше враховану 

пропозицію за № 96 пропонується відхилити, раніше враховані пропозиції за 

№№ 149, 288 – врахувати частково, а раніше відхилену пропозицію № 192 

враховувати. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію, 

водночас нагадавши присутнім, що відповідно до вимог частини п’ятої статті 44 

Закону України «Про комітети Верховної Ради України» прийняті комітетом 

акти можуть бути переглянуті, якщо за це проголосує більшість від 

затвердженого Верховною Радою України складу членів комітету. 

На момент голосування на засіданні присутні 26 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 21 народний депутат України; 

«Утримались» – 2 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 
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- підтримати пропозиції народного депутата України В.Рубльова щодо 

врахування зауважень Головного юридичного управління від 5.08.2021 року та 

Головного управління документального забезпечення від 22.07.2021 року 

Апарату Верховної Ради України при підготовці до другого читання проекту 

Закону України про внесення змін до Закону України «Про засади державної 

регіональної політики» (реєстр. № 5323) шляхом врахування нових пропозицій 

за №№ 10, 23, 61, 71, 75, 100, 143, 148, 150, 154, 185, 187, 250, 258, 262, 273, 274, 

283, 289, 298, та перегляду рішення Комітету щодо пропозицій за №№ 96, 149, 

192, 288, з яких раніше врахована пропозиція за № 96 – відхиляється, раніше 

враховані пропозиції за №№ 149, 288 – враховуються частково, а раніше 

відхилена пропозиція № 192 враховується; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін 

до Закону України «Про засади державної регіональної політики» (реєстр. № 

5323) прийняти в другому читанні та в цілому з врахуванням пропозицій 

народного депутата України В.Рубльова, поданих з метою врахування зауважень 

Головного юридичного управління від 5.08.2021 року та Головного управління 

документального забезпечення від 22.07.2021 року Апарату Верховної Ради 

України; 

- 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 регіональної політики та місцевих бюджетів В.Рубльову. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати пропозиції народного депутата України В.Рубльова щодо 

врахування зауважень Головного юридичного управління від 5.08.2021 року та 

Головного управління документального забезпечення від 22.07.2021 року 

Апарату Верховної Ради України при підготовці до другого читання проекту 

Закону України про внесення змін до Закону України «Про засади державної 

регіональної політики» (реєстр. № 5323) шляхом врахування нових пропозицій 

за №№ 10, 23, 61, 71, 75, 100, 143, 148, 150, 154, 185, 187, 250, 258, 262, 273, 274, 

283, 289, 298, та перегляду рішення Комітету щодо пропозицій за №№ 96, 149, 

192, 288, з яких раніше врахована пропозиція за № 96 – відхиляється, раніше 

враховані пропозиції за №№ 149, 288 – враховуються частково, а раніше 

відхилена пропозиція № 192 враховується. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123, частини другої статті 117 і частини шостої статті 118 

Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про засади державної регіональної політики» (реєстр. № 5323) 

прийняти в другому читанні та в цілому з врахуванням пропозицій народного 

депутата України В.Рубльова, поданих з метою врахування зауважень Головного 
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юридичного управління від 5.08.2021 року та Головного управління 

документального забезпечення від 22.07.2021 року Апарату Верховної Ради 

України. 

3. 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. 

4. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

під час розгляду даного питання народному депутату України, голові 

підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів В.Рубльову. 

На момент голосування на засіданні присутні 26 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 21 народний депутат України; 

«Утримались» – 2 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував розглянути та обговорити всі 

питання про законопроекти №№ 2003, 2003-1, 2785-1 щодо розвитку гірських та 

високогірних населених пунктів одночасно, однак рішення щодо кожного 

питання приймати окремо. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 
 

6-8. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про проект 

Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо посилення 

державних гарантій для громадян, які проживають в гірських та високогірних 

населених пунктах (реєстр. №2003), проект Закону України про внесення змін до 

деяких законів України щодо стимулювання економічного розвитку та 

забезпечення соціальної стабільності гірських та високогірних населених 

пунктів (реєстр. №2003-1) та проект Закону України про внесення змін до Закону 

України “Про статус гірських населених пунктів в Україні” щодо розвитку 

гірських та високогірних населених пунктів (реєстр. №2785-1). 

Доповідач зазначив, що метою законопроектів є посилення державних 

гарантій для громадян, які проживають у населених пунктах, які мають статус 

гірських та високогірних, та  покращення їх соціального захисту. 



 17 

В.Безгін відзначив, що положення вказаних законопроектів не враховують 

останні зміни, що відбулися в адміністративно-територіальному устрої України, 

зокрема законопроекти спрямовані виключно на розвиток гірських та 

високогірних населених пунктів, а не територіальних громад. Окрім того, 

розвиток зазначених територій повинен здійснюватися за рахунок застосування 

та вдосконалення існуючих інструментів місцевого та регіонального розвитку, а 

не шляхом субсидіювання та встановлення податкових пільг, як передбачено 

законопроектами. 

З огляду на зазначене, очільник підкомітету вказав на необхідність 

напрацювання нового комплексного законопроекту яким будуть виправлені 

недоліки законопроектів з реєстр. №№ 2003, 2003-1, 2785-1. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України законопроекти 

з реєстр. №№ 2003, 2003-1, 2785-1 за наслідками розгляду у першому читанні 

повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних гарантій 

для громадян, які проживають в гірських та високогірних населених пунктах 

(реєстр. № 2003), поданий народним депутатом України А.Шкрум та іншими 

народними депутатами України, за наслідками розгляду у першому читанні 

повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання; 

- співдоповідачем з цього 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 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних 

гарантій для громадян, які проживають в гірських та високогірних населених 

пунктах (реєстр. № 2003), поданий народним депутатом України А.Шкрум та 

іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду у першому 

читанні повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. Співдоповідачем з цього 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 26 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 24 народні депутати України; 
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«Не брали участі в голосуванні» – 2 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання економічного 

розвитку та забезпечення соціальної стабільності гірських та високогірних 

населених пунктів (реєстр. № 2003-1), поданий народними депутатами України 

А.Лопушанським, М.Княжицьким, за наслідками розгляду у першому читанні 

повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання; 

- співдоповідачем з цього 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 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання економічного 

розвитку та забезпечення соціальної стабільності гірських та високогірних 

населених пунктів (реєстр. № 2003-1), поданий народними депутатами України 

А.Лопушанським, М.Княжицьким, за наслідками розгляду у першому читанні 

повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. Співдоповідачем з цього 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 26 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 23 народні депутати України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

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

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в 

Україні» щодо розвитку гірських та високогірних населених пунктів (реєстр. № 

2785-1), поданий народним депутатом України О.Марусяком, за наслідками 

розгляду у першому читанні повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання; 

- співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 

В.Безгіна. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про внесення змін до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в 

Україні» щодо розвитку гірських та високогірних населених пунктів (реєстр. № 

2785-1), поданий народним депутатом України О.Марусяком, за наслідками 

розгляду у першому читанні повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання. 

2. Співдоповідачем з цього 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 26 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 24 народні депутати України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

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

Рішення прийнято. 

 

9. 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра розвитку громад та 

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

Закону України “Про співробітництво територіальних громад” щодо 

упорядкування окремих питань співробітництва територіальних громад (реєстр. 

№5742, КМУ, Д.Шмигаль). 

За словами доповідача зазначений законопроект внесений з метою 

удосконалення порядку укладення договорів про співробітництво 

територіальних громад, надання можливості приєднуватися до вже 

організованого співробітництва за спрощеною процедурою, що сприятиме 

ефективнішій організації міжмуніципального співробітництва та реалізації 

територіальними громадами спільних проектів для покращення якості надання 

публічних послуг жителями, розвитку територіальних громад. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад» та запровадити процедуру приєднання 

територіальних громад до вже організованого співробітництва за спрощеною 

процедурою шляхом укладення додаткового договору про приєднання до 

організованого співробітництва, ввести поняття змішаного договору про 

співробітництво, в якому можуть міститися елементи різних форм 

співробітництва, встановити можливість проводити засідання комісій з 

підготовки проекту договору про співробітництво, а також громадських 

обговорень щодо організації співробітництва у дистанційній формі. 

Голова підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів 

В.Рубльов оголосив пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету 

рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 
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змін до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» щодо 

упорядкування окремих питань співробітництва територіальних громад (реєстр. 

№ 5742), внесений Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду у 

першому читанні прийняти за основу. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; заступник Міністра розвитку громад та територій України 

В.Негода; експерт Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

«Українська асоціація районних та обласних рад» І.Пілько. 

Членами Комітету було взято до відома, що: 

- Комітет з питань бюджету ухвалив рішення, що законопроект має 

опосередкований вплив на показники місцевих бюджетів (може призвести до 

збільшення видатків за умови укладання додаткових договорів про приєднання 

до організованого співробітництва). У разі прийняття відповідного закону він 

може набирати чинності згідно із законодавством; 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, 

у своєму висновку висловило ряд зауважень до законопроекту; 

- Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація 

міст України» вважає, що зазначений законопроект може бути рекомендований 

для прийняття Верховною Радою України; 

- до Комітету надійшли висновки із зауваженнями та пропозиціями до 

законопроекту від низки провідних наукових установ, зокрема Інституту 

законодавства Верховної Ради України, Науково-дослідного інституту 

державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії 

правових наук України та Національного інституту стратегічних досліджень, які 

можуть бути, у разі прийняття законопроекту за основу, обговорені під час 

підготовки законопроекту до другого читання. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» 

щодо упорядкування окремих питань співробітництва територіальних громад 

(реєстр. № 5742), внесений Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду 

у першому читанні прийняти за основу; 

- співдоповідачем з 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 1 частини 

першої другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад» щодо упорядкування окремих питань співробітництва 

територіальних громад (реєстр. № 5742), внесений Кабінетом Міністрів України, 

за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу. 
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2. Співдоповідачем з 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 24 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 23 народні депутати України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

 

10. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про призначення позачергових виборів Новогуйвинського 

селищного голови Житомирського району Житомирської області. 

Доповідач поінформувала присутніх, що до Комітету надійшло 

клопотання про призначення позачергових виборів Новогуйвинського 

селищного голови Житомирського району Житомирської області у зв’язку зі 

смертю Новогуйвинського селищного голови Крутія Сергія Григоровича. 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету А.Загоруйко оголосила 

пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету 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 

Новогуйвинського селищного голови Житомирського району Житомирської 

області на неділю 27 березня 2022 року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував:  

- рекомендувати Верховній Раді України призначити позачергові вибори 

Новогуйвинського селищного голови Житомирського району Житомирської 

області на неділю 27 березня 2022 року; 

- доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про призначення позачергових виборів Новогуйвинського селищного 

голови Житомирського району Житомирської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів 

Новогуйвинського селищного голови Житомирського району Житомирської 

області» в цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

при розгляді даного питання Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з 
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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 Новогуйвинського селищного голови 

Житомирського району Житомирської області на неділю 27 березня 2022 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 Новогуйвинського селищного 

голови Житомирського району Житомирської 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 

Новогуйвинського селищного голови Житомирського району Житомирської 

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 25 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 24 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 

 

11. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про призначення позачергових виборів Озернянського сільського 

голови Тернопільського району Тернопільської області. 

А.Загоруйко повідомила, що до Комітету надійшло клопотання про 

призначення позачергових виборів Озернянського сільського голови 

Тернопільського району Тернопільської області у зв’язку з достроковим 

припиненням повноважень  Озернянського сільського голови Бідули Ростислава 

Васильовича за власним бажанням на підставі поданої заяви. 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету А.Загоруйко оголосила 

пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету 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 

Озернянського сільського голови Тернопільського району Тернопільської 

області на неділю 27 березня 2022 року. 
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України призначити позачергові вибори 

Озернянського сільського голови Тернопільського району Тернопільської 

області на неділю 27 березня 2022 року; 

- доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про призначення позачергових виборів Озернянського сільського 

голови Тернопільського району Тернопільської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів Озернянського 

сільського голови Тернопільського району Тернопільської 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 Озернянського сільського голови 

Тернопільського району Тернопільської області на неділю 27 березня 2022 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 Озернянського сільського 

голови Тернопільського району Тернопільської 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 Озернянського 

сільського голови Тернопільського району Тернопільської 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 25 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 24 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 

 

12. 
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СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про призначення позачергових виборів депутатів Прилуцької 

міської ради Прилуцького району Чернігівської області. 

Доповідач поінформувала присутніх, що питання про призначення 

позачергових виборів депутатів Прилуцької міської ради Прилуцького району 

Чернігівської області було порушено перед Верховною Радою України 

Прилуцьким міським головою О.Попенко у зв’язку з достроковим припиненням 

повноважень депутатів Прилуцької міської ради 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 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 Прилуцької міської ради Прилуцького району 

Чернігівської області на неділю 27 березня 2022 року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України призначити позачергові вибори 

депутатів Прилуцької міської ради Прилуцького району Чернігівської області на 

неділю 27 березня 2022 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 Прилуцької міської 

ради Прилуцького району Чернігівської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів депутатів 

Прилуцької міської ради Прилуцького району Чернігівської 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 

Прилуцької міської ради Прилуцького району Чернігівської області на неділю 27 

березня 2022 року. 
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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 Прилуцької міської 

ради Прилуцького району Чернігівської 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 

Прилуцької міської ради Прилуцького району Чернігівської 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 25 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 23 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 

 

13. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про зміну дати призначення позачергових виборів у проектах 

постанов з реєстр. №№ 5634, 5768, 5806. 

А.Загоруйко вказала на необхідність перегляду та визначення іншої дати 

призначення позачергових виборів у проектах постанов з реєстр. №№ 5634, 5768, 

5806, що знаходяться на розгляді Верховної Ради України, з урахуванням вимоги 

частини першої статті 195 Виборчого кодексу України, відповідно до якої 

позачергові місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за шістдесят днів до 

дня виборів. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України при розгляді проектів постанов 

«Про призначення позачергових виборів Покровського сільського голови 

Нікопольського району Дніпропетровської області» (реєстр. № 5634), «Про 

призначення позачергових виборів Степівського сільського голови 

Миколаївського району Миколаївської області» (реєстр. №5768), «Про 

призначення позачергових виборів Добропільського міського голови 

Покровського району Донецької області» (реєстр. №5806) змінити 

запропоновану в них дату призначення виборів на 27 березня 2022 року; 

- доручити Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з питань 

виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, народному 

депутату України А.Загоруйко поінформувати Верховну Раду України про  
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рішення Комітету під час розгляду проектів постанов з реєстр. №№ 5634, 5768, 

5806 у сесійній залі. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України при розгляді проектів постанов 

«Про призначення позачергових виборів Покровського сільського голови 

Нікопольського району Дніпропетровської області» (реєстр. № 5634), «Про 

призначення позачергових виборів Степівського сільського голови 

Миколаївського району Миколаївської області» (реєстр. №5768), «Про 

призначення позачергових виборів Добропільського міського голови 

Покровського району Донецької області» (реєстр. №5806) змінити 

запропоновану в них дату призначення виборів на 27 березня 2022 року. 

2. Доручити Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з питань 

виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, народному 

депутату України А.Загоруйко поінформувати Верховну Раду України про  

рішення Комітету під час розгляду проектів постанов з реєстр. №№ 5634, 5768, 

5806 у сесійній залі. 

На момент голосування на засіданні присутні 25 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 23 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 
 

14 
СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра розвитку громад та 

територій України В.Негоди про стан передачі районними радами у комунальну 

власність територіальних громад об’єктів спільної власності територіальних 

громад району. 

Доповідач нагадав присутнім, що відповідно Закону України № 1009-ІХ 

від 17.11.2020 р. «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування і районних державних адміністрацій» правонаступник районної 

ради району, ліквідованого Верховною Радою України, після припинення 

відповідних районних рад як юридичних осіб, але не пізніше 1 липня 2021 року 

зобов’язаний передати у комунальну власність територіальних громад усі 

об’єкти спільної власності територіальних громад району, які знаходяться на 

території цих територіальних громад, відповідно до розмежування видатків між 

бюджетами, встановлених Бюджетним кодексом України. 

Міністерство розвитку громад та територій України провело моніторинг 

виконання вищевказаного положення Закону щодо передачі районними радами 

у комунальну власність територіальних громад об’єктів спільної власності 

територіальних громад району. 

За словами В.Негоди, станом на 03.09.2021 р. загалом по Україні до 

комунальної власності територіальних громад передано 23751 об’єктів, а 

непереданими залишаються 19 об’єктів. 
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Заступник Міністра поінформував, що основними проблемними 

питаннями залишаються: 

- передача районними радами установ\закладів територіальним громадам з 

борговими зобов’язаннями, що утворилися на кінець бюджетного періоду у 

районних бюджетах ліквідованих районів; 

- відмови районних рад щодо передачі установи/закладу як цілісного 

майнового комплексу з усім належним майном; 

- рішення районною радою і територіальною громадою прийняті, проте ще 

й досі не підписані акти прийому-передачі майна та приміщення. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; заступник Міністра розвитку громад та територій України 

В.Негода; член Правління Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад», Голова 

Самбірської районної ради Львівської області В.Кімак. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- інформацію Заступника Міністра розвитку громад та територій України 

В.Негоди про стан передачі районними радами у комунальну власність 

територіальних громад об’єктів спільної власності територіальних громад 

району взяти до відома; 

- рекомендувати Міністерству розвитку громад та територій України 

продовжувати моніторинг передачі районними радами у комунальну власність 

територіальних громад об’єктів спільної власності територіальних громад 

району. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію Заступника Міністра розвитку громад та територій України 

В.Негоди про стан передачі районними радами у комунальну власність 

територіальних громад об’єктів спільної власності територіальних громад 

району взяти до відома. 

2. Рекомендувати Міністерству розвитку громад та територій України 

продовжувати моніторинг передачі районними радами у комунальну власність 

територіальних громад об’єктів спільної власності територіальних громад 

району. 

На момент голосування на засіданні присутні 18 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 17 народних депутатів України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

15. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про Розділ V Плану 

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 – 
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січень 2022 року) щодо виїзних засідань Комітету, комітетських слухань, 

круглих столів, конференцій, семінарів, інших заходів, які будуть проводитися 

Комітетом або за його участю. 

Очільник Комітету поінформував присутніх, що до Комітету надійшли 

пропозиції від народних депутатів України - членів Комітету та партнерів 

Комітету до Розділу V Плану роботи Комітету на період шостої сесії Верховної 

Ради України дев’ятого скликання. 

Так, до Комітету звернулася Всеукраїнська громадська організація 

«Громадянська мережа «ОПОРА» з пропозицію організувати спільний круглий 

стіл «Реалізація виборчих прав громадян та права на місцеве самоврядування у 

громадах на підконтрольних Уряду територіях та якісне регулювання процедури 

визначення стану безпеки».  

А.Клочко нагадав присутнім, що відповідно до рішення Комітету від 30 

вересня 2020 року Комітет виступає бенефіціаром нового етапу проекту 

«Місцеве спостереження за політичними процесами в Україні», що реалізується 

Всеукраїнською громадською організацією «Громадянська мережа «ОПОРА».  

Голова Комітету А.Клочко запропонував підтримати дану пропозицію та 

включити її до Плану роботи Комітету. 

Пропозицію підтримано. 

 

До Комітету надійшло звернення Постійної представниці ПРООН в 

Україні Дафіни Герчевої з пропозицією стати співорганізатором проведення 4 

жовтня круглого столу в онлайн форматі на тему: «Розвиток парламентської 

служби як складовий елемент реалізації парламентської реформи в Україні». 

Доповідач зазначив, що у Комітеті готується до другого читання 

законопроект про парламентську службу, у зв’язку із цим,  обговорення 

міжнародного досвіду у цій сфері сприятиме фаховому опрацюванню 

відповідного нормативного матеріалу.  

Голова Комітету А.Клочко запропонував підтримати дану пропозицію та 

включити її до Плану роботи Комітету. 

Пропозицію підтримано. 

 

Також до Комітету також надійшов лист Київського національного 

університету будівництва і архітектури з пропозицією долучитися до організації 

та проведення у жовтні-листопаді поточного року низки заходів у сфері 

містобудівної діяльності та включення їх до плану роботи Комітету на період 

шостої сесії.  

Зокрема, Університетом заплановано проведення декількох міжнародно-

практичних конференцій щодо яких Комітету запропоновано виступити 

партнером: 

- Конференція «Ефективні технології в будівництві». Питання до 

обговорення: технологія і організація нового будівництва та реконструкції 

будівель і споруд, енерго-, та ресурсозбереження, екологічна безпека об’єктів 

будівництва, економічна ефективність будівництва та реконструкції та ін.; 
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- «Будівельне право: теорія та практика містопланування та 

містобудування». Питання до обговорення: стан правового забезпечення 

містопланування та містобудування, інститути цивільного, адміністративного, 

земельного, фінансового, екологічного та кримінального права у сфері 

будівництва, містопланування та архітектури та ін.; 

- «Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та 

соціокультурні засади». Питання до обговорення: політичні та історико-

культурні засади розвитку міст та регіонів, розробка та реалізація проектів 

інтегрованого розвитку територій, вплив пандемії на розвиток міст та 

суспільства. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував підтримати дану пропозицію та 

включити її до Плану роботи Комітету. 

Пропозицію підтримано. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- затвердити Розділ V Плану 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) щодо виїзних 

засідань Комітету, комітетських слухань, круглих столів, конференцій, 

семінарів, інших заходів, які будуть проводитися Комітетом або за його участю 

з подальшим врахуванням змін та доповнень до нього; 

- контроль за виконанням плану та дотриманням термінів покласти на 

Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Розділ V Плану 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) щодо виїзних 

засідань Комітету, комітетських слухань, круглих столів, конференцій, 

семінарів, інших заходів, які будуть проводитися Комітетом або за його участю 

з подальшим врахуванням змін та доповнень до нього (додається). 

2. Контроль за виконанням плану та дотриманням термінів покласти на 

Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 
 

16. 
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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 шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання 

(вересень 2021 р. - січень 2022 р.). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- затвердити календарний план проведення засідань Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування та його підкомітетів на період шостої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання (вересень 2021 р. – січень 2022 р.) з подальшим 

врахуванням змін та доповнень до нього; 

- головам підкомітетів відповідно до Плану роботи Комітету на період     

шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання склаcти 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 14:30 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; 

- контроль за виконанням плану проведення засідань Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування та його підкомітетів покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити календарний план проведення засідань Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування та його підкомітетів на період шостої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання (вересень 2021 р. – січень 2022 р.) з подальшим 

врахуванням змін та доповнень до нього (додається). 

2. Головам підкомітетів відповідно до Плану роботи Комітету на період     

шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання склаcти 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 14:30 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. 
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4. Контроль за виконанням плану проведення засідань Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування та його підкомітетів покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

17. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про Розклад засідань 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування на вересень - жовтень 2021 року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- затвердити Розклад засідань Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 

вересень - жовтень 2021 року (додається); 

- головам підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим 

Розкладом, до розгляду на засіданнях Комітету; 

- контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Розклад засідань Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 

вересень - жовтень 2021 року (додається). 

2. Головам підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим 

Розкладом, до розгляду на засіданнях Комітету. 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 
 

18. 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника керівника проекту (USAID) 

«Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого 

самоврядування» («Говерла») Н.Гнидюк про діяльність Програми Агентства 

США з міжнародного розвитку (USAID) з управління та місцевої підзвітності 

(HOVERLA). 
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Доповідач поінформувала присутніх про основні завдання проекту 

«Говерла»: сприяння Уряду України у просуванні та здійсненні реформи 

децентралізації; надання підтримки органам місцевого самоврядування, які 

повинні стати більш спроможними, підзвітними перед громадянами та такими, 

які здатні ефективно надавати послуги. 

Також Н.Гнидюк повідомила про 3 основні компоненти Проекту: 

- забезпечення інституціоналізації та ефективності системи місцевого 

самоврядування в Україні; 

- сприяння самодостатньому регіональному управлінню; 

- створення механізмів, що допоможуть громадянам відігравати більшу 

роль у місцевому самоврядуванні. 

Проект USAID «ГОВЕРЛА» планує працювати як на національному, так і 

на місцевому рівні, підтримуючи близько 50 громад у семи областях України. На 

сьогоднішній день вже відібрано 3 області де буде здійснювати свою діяльність  

Проект – це Волинська, Львівська та Полтавська області. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; заступник керівника проекту (USAID) «Підвищення 

ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування» 

(«Говерла») Н.Гнидюк. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував взяти до відома інформацію про 

діяльність Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з 

управління та місцевої підзвітності (HOVERLA). 

Інформацію взято до відома. 
 

 

*** 

 

Різне 

 

Народний депутат України – член Комітету О.Аліксійчук поінформував 

присутніх про зміст 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 

 

8 вересня 2021 року 

 

І. Організаційні питання 

1. Про повернення до розгляду у другому читанні проекту Закону України 

«Про місто Київ - столицю України»  (реєстр. №2143-3). 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

2. Проект Закону про внесення зміни до статті 11 Закону України “Про 

державні нагороди України” (реєстр. №5767, ПУ, В.Зеленський). 

3. Проект Закону про особливості стимулювання регіонального розвитку 

(реєстр. №5649, КМУ, Д.Шмигаль). 

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про 

всеукраїнський референдум” щодо підписних електронних даних (реєстр. 

№5802, н.д. А.Загоруйко, Д.Чорний, А.Клочко, В.Безгін, О.Корнієнко, Л.Білозір, 

Р.Лозинський, В.Іванов, О.Качура, Д.Микиша). 

5. Про повторний розгляд у другому читанні проекту Закону України про 

внесення змін до Закону України “Про засади державної регіональної політики” 

(реєстр. №5323) із зауваженнями Головного юридичного управління та 

Головного управління документального забезпечення Апарату Верховної Ради 

України. 

6. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення державних гарантій для громадян, які проживають в гірських та 

високогірних населених пунктах (реєстр. №2003, н.д. А.Шкрум, М.Волинець, 

В.Івченко, С.Соболєв, М.Цимбалюк, А.Пузійчук, О.Мейдич, Г.Немиря, 

В.Кабаченко, В.Наливайченко). 

7. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

стимулювання економічного розвитку та забезпечення соціальної стабільності 

гірських та високогірних населених пунктів (реєстр. №2003-1, н.д. 

А.Лопушанський,  М.Княжицький). 

8. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про статус 

гірських населених пунктів в Україн” щодо розвитку гірських та високогірних 

населених пунктів (реєстр. №2785-1, н.д. О.Марусяк). 

9. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про 

співробітництво територіальних громад” щодо упорядкування окремих питань 

співробітництва територіальних громад (реєстр. №5742, КМУ, Д.Шмигаль). 

ІІІ. Питання позачергових місцевих виборів 

10. Про призначення позачергових виборів Новогуйвинського селищного 

голови Житомирського району Житомирської області. 

11. Про призначення позачергових виборів Озернянського сільського 

голови Тернопільського району Тернопільської області. 

12. Про призначення позачергових виборів депутатів Прилуцької міської 

ради Прилуцького району Чернігівської області. 
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13. Про зміну дати призначення позачергових виборів у проектах постанов 

з реєстр. №№№ 5634, 5768, 5806. 

ІV. Виконання контрольних повноважень 

14. Про стан передачі районними радами у комунальну власність 

територіальних громад об’єктів спільної власності територіальних громад 

району. 

V. Організаційні питання 

15. Про Розділ V Плану 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) щодо виїзних засідань 

Комітету, комітетських слухань, круглих столів, конференцій, семінарів, інших 

заходів, які будуть проводитися Комітетом або за його участю. 

16. Про календарний план проведення засідань Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування та його підкомітетів на період шостої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання (вересень 2021 р. - січень 2022 р.). 

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

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 

вересень - жовтень 2021 року. 

18. Про діяльність Програми Агентства США з міжнародного розвитку 

(USAID) з управління та місцевої підзвітності (HOVERLA). 

VІ. Різне 


