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організації влади та адміністративно-територіального устрою Міністерства 

розвитку громад та територій України; 
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*** 

 

 Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх про відсутність на 

засіданні Секретаря Комітету Д.Ісаєнка і вніс пропозицію – визначити 

секретарем засідання Заступника Голови Комітету, голову підкомітету з питань 

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

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

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

утворенням (ліквідацією) районів (реєстр. № 3975, автори н.д. В.Безгін, В.Іванов, 

Л.Білозір, І.Юнаков, О.Шуляк, А.Загоруйко, В.Рубльов, О.Корнієнко, 

О.Аліксійчук, А.Клочко та інші). 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо утворення 

військово-цивільних адміністрацій (реєстр. № 3913, автори н.д. О.Корнієнко, 

А.Клочко та інші). 

IІ. 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. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

–  4 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 



3 

 
 

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 питання про уточнення 

окремих положень законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих 

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

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного в цілому з врахуванням висловленої 

пропозиції. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому з врахуванням 

висловленої пропозиції. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

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

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

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

утворенням (ліквідацією) районів (реєстр. № 3975, автори н.д. В.Безгін, В.Іванов, 

Л.Білозір, І.Юнаков, О.Шуляк, А.Загоруйко, В.Рубльов, О.Корнієнко, 

О.Аліксійчук, А.Клочко та інші). 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо утворення 

військово-цивільних адміністрацій (реєстр. № 3913, автори н.д. О.Корнієнко, 

А.Клочко та інші). 

3. Про уточнення окремих положень законопроекту про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо уточнення окремих виборчих процедур 

(реєстр. № 3971). 

IІ. Різне 

 

*** 

 

1. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про проект Закону України про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо утворення та ліквідації районних 



4 

 

державних адміністрацій у зв'язку з утворенням (ліквідацією) районів (реєстр. 

№3975, автори н.д. В.Безгін, В.Іванов, Л.Білозір, І.Юнаков, О.Шуляк, 

А.Загоруйко, В.Рубльов, О.Корнієнко, О.Аліксійчук, А.Клочко та інші). 

Доповідач вказав, що розроблення даного законопроекту обумовлено 

утворенням та ліквідацією Верховною Радою України районів і необхідністю 

законодавчого регулювання питань формування та функціонування органів 

державної влади на новій територіальній основі. При цьому метою 

законопроекту є врегулювання питання реорганізації місцевих органів 

виконавчої влади у зв’язку з утворенням та ліквідацією районів, що передбачає 

внесення змін до законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про місцеві 

державні адміністрації», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань».  

Зазначеними змінами пропонується віднести питання щодо утворення, 

реорганізації та ліквідації, а також щодо найменування та перейменування 

місцевих державних адміністрацій до повноважень Кабінету Міністрів України, 

який з моменту набрання чинності відповідним Законом має протягом місяця 

забезпечити прийняття акту про порядок здійснення заходів, пов'язаних з 

утворенням, реорганізацією або ліквідацією місцевих державних адміністрацій, 

а протягом трьох місяців – розпочати реорганізацію та забезпечити 

безперервність діяльності районних державних адміністрацій у зв’язку із 

утворенням (ліквідацією) районів. 

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 

змін до деяких законодавчих актів України щодо утворення та ліквідації 

районних державних адміністрацій у зв'язку з утворенням (ліквідацією) районів 

(реєстр. № 3975 від 10.08.2020), внесений народними депутатами України 

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

за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому з 

врахуванням таких пропозицій Комітету до його тексту: 

1) у назві проекту Закону слово «ліквідації» замінити словом 

«реорганізації»; 

2) у підпункті 1 пункту 1 Розділу І: 

абзац другий викласти в такій редакції: 

«Утворення і реорганізація місцевих державних адміністрацій у зв’язку зі 

змінами адміністративно-територіального устрою здійснюється за рішенням 

Кабінету Міністрів України»; 

абзац п’ятий викласти в такій редакції: 

«Порядок здійснення заходів, пов’язаних з утворенням або реорганізацією 

місцевих державних адміністрацій, визначається Кабінетом Міністрів України»; 

3) в абзаці другому підпункту 2 пункту 1 Розділу І слово «ліквідації» 

виключити; 
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4) в абзаці другому підпункту 1 пункту 2 Розділу І слова «утворює, 

реорганізовує і ліквідовує» замінити словами «утворює і реорганізовує 

відповідно до закону»; 

5) в абзаці другому підпункту 1 пункту 3 Розділу І слова «відповідними 

нормативно-правовими актами» замінити словами «Законом України «Про 

місцеві державні адміністрації»; 

6) підпункті 1 пункту 2 Розділу ІІ викласти в такій редакції: 

«1) протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом забезпечити 

прийняття передбаченого ним нормативно-правового акту із визначенням 

правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків, які належали місцевим 

державним адміністраціям як юридичним особам публічного права, що 

припиняються в результаті реорганізації». 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, заступник Міністра розвитку громад та територій України 

В.Негода. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 

четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

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

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

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

депутатами України; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо утворення та 

ліквідації районних державних адміністрацій у зв'язку з утворенням 

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

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

депутатами України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за 

основу та в цілому з врахуванням пропозицій підкомітету; 

- у разі прийняття законопроекту в цілому Верховній Раді України 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету при підготовці тексту 

Закону 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 з 

цього питання голові підкомітету з питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород, народному депутату України О.Корнієнку. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини першої 

статті 21 Регламенту Верховної Ради України включити до порядку денного 

четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

утворення та ліквідації районних державних адміністрацій у зв'язку з утворенням 
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(ліквідацією) районів (реєстр. № 3975 від 10.08.2020), внесений народними 

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

депутатами України. 

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 деяких законодавчих актів України щодо 

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

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

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

депутатами України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за 

основу та в цілому з врахуванням таких пропозицій Комітету до його тексту: 

1) у назві проекту Закону слово «ліквідації» замінити словом 

«реорганізації»; 

2) у підпункті 1 пункту 1 Розділу І: 

абзац другий викласти в такій редакції: 

«Утворення і реорганізація місцевих державних адміністрацій у зв’язку зі 

змінами адміністративно-територіального устрою здійснюється за рішенням 

Кабінету Міністрів України»; 

абзац п’ятий викласти в такій редакції: 

«Порядок здійснення заходів, пов’язаних з утворенням або реорганізацією 

місцевих державних адміністрацій, визначається Кабінетом Міністрів України»; 

3) в абзаці другому підпункту 2 пункту 1 Розділу І слово «ліквідації» 

виключити; 

4) в абзаці другому підпункту 1 пункту 2 Розділу І слова «утворює, 

реорганізовує і ліквідовує» замінити словами «утворює і реорганізовує 

відповідно до закону»; 

5) в абзаці другому підпункту 1 пункту 3 Розділу І слова «відповідними 

нормативно-правовими актами» замінити словами «Законом України «Про 

місцеві державні адміністрації»; 

6) підпункті 1 пункту 2 Розділу ІІ викласти в такій редакції: 

«1) протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом забезпечити 

прийняття передбаченого ним нормативно-правового акту із визначенням 

правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків, які належали місцевим 

державним адміністраціям як юридичним особам публічного права, що 

припиняються в результаті реорганізації». 

3. У разі прийняття законопроекту в цілому Верховній Раді України 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету при підготовці тексту 

Закону 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 з 

цього питання голові підкомітету з питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород, народному депутату України О.Корнієнку. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
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«За» – 16 народних депутатів України, «Утримались» – 3 народні депутати 

України. 

Рішення прийнято. 

 

2. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань організації державної 

влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, 

державних символів та нагород О.Корнієнка щодо проекту Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо утворення військово-цивільних 

адміністрацій (реєстр. № 3913, автори н.д. О.Корнієнко, А.Клочко та інші). 

Доповідач поінформував, що даний законопроект розроблено у зв’язку з 

необхідністю забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в 

районі відсічі збройної агресії Російської Федерації, а також з метою 

забезпечення повсюдності та безперервності влади, гарантованого Конституцією 

України місцевого самоврядування на окремих територіях в умовах чергового 

етапу адміністративно-територіальної реформи. 

Проектом закону запроваджується можливість утворення військово-

цивільних адміністрацій об’єднаних територіальних громад, а підставою для 

такого утворення визначається встановлення Центральною виборчою комісією 

неможливості забезпечити підготовку та проведення місцевих виборів на 

окремих територіях. 

О.Корнієнко зазначив, що Головне науково-експертне управління Апарату 

Верховної Ради України у своєму висновку на даний законопроект не заперечує 

щодо доповнення статті 3 Закону України «Про військово-цивільні 

адміністрації» новою підставою для утворення військово-цивільних 

адміністрацій (а саме згадкою про випадки, коли Центральна виборча комісія 

констатувала неможливість проведення місцевих виборів), однак вказує на 

відсутність потреби згадувати у цьому Законі про існування військово-цивільних 

адміністрацій об’єднаних територіальних громад. На думку експертів, відповідні 

військово-цивільні адміністрації у разі потреби будуть створюватись як міські, 

селищні або сільські військово-цивільні адміністрації, юрисдикція яких 

поширюватиметься на територію відповідної об’єднаної територіальної громади 

так само, як і юрисдикція тієї місцевої ради, замість якої створюється військово-

цивільна адміністрація. 

Голова підкомітету О.Корнієнко оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до деяких законів України щодо утворення військово-

цивільних адміністрацій (реєстр. № 3913 від 21.07.2020), внесений народними 

депутатами України О.Корнієнком, Р.Горбенком, Є.Кравчук та іншими 

народними депутатами України за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу, скоротивши наполовину строк подання пропозицій і 

поправок до нього при підготовці до другого читання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 
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Голова Комітету А.Клочко запропонував:  

- рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 

четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону 

України про внесення змін до деяких законів України щодо утворення військово-

цивільних адміністрацій (реєстр. № 3913 від 21.07.2020), внесений народними 

депутатами України О.Корнієнком, Р.Горбенком, Є.Кравчук та іншими 

народними депутатами України; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо утворення військово-цивільних 

адміністрацій (реєстр. № 3913 від 21.07.2020), внесений народними депутатами 

України О.Корнієнком, Р.Горбенком, Є.Кравчук та іншими народними 

депутатами України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за 

основу, скоротивши наполовину строк подання пропозицій і поправок до нього 

при підготовці до другого читання; 

- звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити на 

пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідність 

внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок 

та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин 

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

в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання 

законопроекту; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

цього питання доручено голові підкомітету з питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород, народному депутату України О.Корнієнку. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини першої 

статті 21 Регламенту Верховної Ради України включити до порядку денного 

четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону 

України про внесення змін до деяких законів України щодо утворення військово-

цивільних адміністрацій (реєстр. № 3913 від 21.07.2020), внесений народними 

депутатами України О.Корнієнком, Р.Горбенком, Є.Кравчук та іншими 

народними депутатами України. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 та частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України 

проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

утворення військово-цивільних адміністрацій (реєстр. № 3913 від 21.07.2020), 

внесений народними депутатами України О.Корнієнком, Р.Горбенком, Є.Кравчук 

та іншими народними депутатами України за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу, скоротивши наполовину строк подання пропозицій і 

поправок до нього при підготовці до другого читання. 

3. Звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України на 

пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідність 

внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок 



9 

 

та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин 

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

в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання 

законопроекту. 

4. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

цього питання доручено голові підкомітету з питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород, народному депутату України О.Корнієнку. 

ГОЛОСУВАЛИ:   
«За» – 15 народних депутатів України, «Утримались» – 4 народні депутати 

України. 

Рішення прийнято. 

 

3. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про уточнення окремих положень законопроекту про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо уточнення окремих виборчих 

процедур (реєстр. № 3971).  

Голова Комітету А.Клочко запропонував переглянути рішення Комітету від 

25 серпня щодо проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо уточнення окремих виборчих процедур 

(реєстр. № 3971). 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію 

зазначивши, що відповідно до вимог частини п’ятої статті 44 Голова Комітету 

А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію зазначивши, 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. 

 

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

України. 

 

Рішення прийнято. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, член Центральної виборчої комісії С.Постівий. 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко 

запропонувала внести зміну до рішення Комітету від 25 серпня щодо проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
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уточнення окремих виборчих процедур (реєстр. № 3971) доповнивши пункт 1 

розділу І законопроекту підпунктом такого змісту: 

 - в абзаці другому частини першої статті 60 слова «в порядку, 

встановленому Законом України «Про нотаріат», після початку виборчого 

процесу» замінити словами «після початку виборчого процесу керівником 

громадської організації та скріплена печаткою цієї організації». 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію 

зазначивши, що відповідно до вимог частини п’ятої статті 44 Голова Комітету 

А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію зазначивши, 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. 

 прийняті комітетом акти можуть бути переглянуті, якщо за це проголосує 

більшість від затвердженого Верховною Радою України складу членів комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:   
«За» – 16 народних депутатів України, «Утримались» – 2 народні депутати 

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

Рішення прийнято. 

 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко оголосила 

наступні пропозиції до проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо уточнення окремих виборчих процедур 

(реєстр. № 3971): 

• пункт 1 розділу І законопроекту доповнити підпунктами такого змісту:  

 – частину шосту статті 201 викласти в такій редакції: 

«6. При утворенні територіальних виборчих округів з виборів депутатів 

обласної ради такі виборчі округи утворюються, за можливості, в межах 

відповідних районів, що входять до складу області. 

Такі виборчі округи не можуть складатися із частин територій різних 

районів, частини територій різних територіальних громад або частини району і 

територіальної громади, що не входить до складу цього району. На території 

району може бути утворено більше ніж один територіальний виборчий округ. 

До меж територіального округу з виборів депутатів обласної ради може 

входити декілька суміжних районів»; 

– у другому реченні частини шостої статті 219 слова «(крім першого 

кандидата)» виключити; 

• підпункт 15 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: 

15) частину четверту статті 216 викласти в такій редакції:  

«4. Особа може бути висунута кандидатом у депутати у єдиному 

багатомандатному виборчому окрузі не більше ніж у два рівні місцевих рад. 

Особа, висунута кандидатом на посаду сільського, селищного, міського 

голови, не може одночасно бути висунута у будь-яких інших єдиних 

одномандатних виборчих округах з будь-яких місцевих виборів. 
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Особа, висунута кандидатом на посаду сільського, селищного, міського 

голови (міста з кількістю виборців до 75 тисяч), може одночасно бути висунута 

кандидатом у депутати до відповідної сільської, селищної, міської, ради та/або 

до відповідної районної чи обласної ради. 

Особа, висунута кандидатом на посаду міського голови (міста з кількістю 

виборців 75 тисяч і більше), може одночасно бути висунута кандидатом у 

депутати тільки до відповідної міської ради»; 

• підпункт 2 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: 

«2) у частині першій статті 5: 

абзац шостий виключити; 

включити абзац сьомий такого змісту: 

«районні та обласні ради»; 

• підпункт 4 пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: 

«4) у частині другій статті 19: 

абзац перший викласти в такій редакції: 

«2. Особа, зазначена в частині першій цієї статті, подає до органу ведення 

Реєстру письмову заяву за формою, встановленою розпорядником Реєстру, із 

зазначенням відомостей про себе, наведених у частині першій статті 6 та пункті 

1 частини першої статті 7 цього Закону. Така заява може бути подана до органу 

ведення Реєстру особисто або через уповноважену особу, повноваження якої 

оформлені відповідно до законодавства. Також заява може бути надіслана 

особою в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису 

відповідно до закону, з використанням мережі Інтернет у встановленому 

розпорядником Реєстру порядку»; 

після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту: 

«Особа, яка не має зареєстрованого місця проживання, може подати заяву 

щодо включення до Реєстру в строк, встановлений частиною третьою статті 20 

цього Закону. Порушення цього строку є підставою для відмови у задоволенні 

заяви такої особи». 

У зв’язку із цим абзаци другий-четвертий вважати абзацами третім-п’ятим 

відповідно»; 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказані пропозиції. 

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

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

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 

О.Корнієнко оголосив наступну пропозицію до проекту Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення окремих 

виборчих процедур (реєстр. № 3971): 

• розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту: 
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«3. Частину першу статті 17 Закону України «Про Центральну виборчу 

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

наступними змінами) доповнити пунктом 126 такого змісту: 

«126) за пропозиціями органів державної виконавчої влади приймає рішення 

та забезпечує організацію підготовки та проведення опитувань громадської 

думки під час загальнодержавних та місцевих виборів. Порядок опитування 

встановлюється Центральною виборчою комісією»». 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ:   
«За» – 10 народних депутатів України, «Утримались» – 8 народних 

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

Рішення прийнято. 

 

 

Голова Комітету                 _________________                    А.КЛОЧКО 

 

 

       За Секретаря Комітету        _________________                    А.ЗАГОРУЙКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

1 вересня 2020 року 

 

 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

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

утворенням (ліквідацією) районів (реєстр. № 3975, автори н.д. В.Безгін, В.Іванов, 

Л.Білозір, І.Юнаков, О.Шуляк, А.Загоруйко, В.Рубльов, О.Корнієнко, 

О.Аліксійчук, А.Клочко та інші). 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо утворення 

військово-цивільних адміністрацій (реєстр. № 3913, автори н.д. О.Корнієнко, 

А.Клочко та інші). 

3. Про уточнення окремих положень законопроекту про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо уточнення окремих виборчих процедур 

(реєстр. № 3971). 

IІ. Різне 

 


