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Лозинський Р.М., Микиша Д.С., М'ялик В.Н., Поляк В.М., Рубльов В.В., Чорний Д.С., 

Юнаков І.С. 
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Відповідальні  працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату Комітету 

Малюга А.В.; заступники керівника секретаріату Комітету Гарбуз Ю.П., Данилюк О.А., 

Маковський О.А.; головні консультанти Дмитрук Л.В., Ляшко І.В., Падалко О.В. 
 

Запрошені: 

Алюшина Н.О. – Голова Національного агентства України з питань 

державної служби; 

Ворон Є.М. – головний спеціаліст 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; 

Головицька А.А. – незалежний експерт; 

Грачова У.І. – заступник керівника Координаційного центру забезпечення 

взаємодії з Кабінетом Міністрів України Офісу Президента України; 
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 Гурневич В.В. – завідувач відділу виконавчого апарату Профспілки 

працівників державних установ України; 

Замлинський Р.Т. – Перший заступник Міністра з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України; 

Кириленко О.В. – адвокат, начальник юридичного відділу ТОВ 

«Екокомфорт»; 

Кириленко П.О. – Голова Донецької облдержадміністрації, керівник 

обласної військово-цивільної адміністрації; 

Логінов О.В. – аналітик Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»; 

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

Півень А.В.  – незалежний експерт;  

Рєпіна Е.А. – народний депутат України, Голова підкомітету з питань 

функціонування небанківських фінансових установ та страхової діяльності 

Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 

політики; 

Рожкова Л.О. – директор Департаменту видатків бюджету органів влади 

Міністерства фінансів України; 

Старосольська С.П. – в. о. генерального директора Директорату координації 

та оцінки регіональної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Старостенко С.О. – заступник директора Департаменту розвитку 

електронних комунікацій Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України; 

Третьякова Г.М. – народний депутат України, Голова Комітету Верховної 

Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів; 

Федієнко О.П. – народний депутат України, заступник голови Комітету, 

голова підкомітету цифрової інфраструктури, електронних комунікацій та смарт-

інфраструктури Комітету Верховної Ради України з питань цифрової 

трансформації. 

*** 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державний службі (реєстр.  

№ 4096, н.д. Г.Третьякова, А.Шкрум та інші). 

2. Про повторний розгляд проекту Закону про внесення змін до Закону 

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

доопрацьований із врахуванням зауважень європейських партнерів). 

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

державні нагороди України» (щодо запровадження почесного звання 

«Заслужений працівник сфери телекомунікацій України» (реєстр. №4017, 

н.д.О.Федієнко, А.Клочко, О.Корнієнко та інші). 
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4. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» (реєстр. № 4290, КМУ, Д.Шмигаль). 

5. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо 

реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні (реєстр. 

№4298, н.д. В.Безгін, О.Корнієнко, А.Клочко, Д.Гурін, А.Загоруйко, В.Іванов, 

Г.Бондар, Р.Лозинський, Д.Микиша, О.Аліксійчук, В.Поляк, О.Літвінов, 

В.Рубльов, О.Шуляк, Л.Білозір та інші). 

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

утворення військово-цивільних адміністрацій (реєстр. № 3913, друге читання). 

7. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Лозова і 

Лозівського району Харківської області (реєстр. № 3652, КМУ, Д.Шмигаль). 

8. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області (реєстр. № 3653, КМУ, Д.Шмигаль). 

9. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Ніжин і 

Ніжинського району Чернігівської області (реєстр. № 3654, КМУ, Д.Шмигаль). 

10. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Радехова 

Червоноградського району Львівської області (реєстр. № 4081, КМУ Д.Шмигаль). 

11. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Великих Мостів 

Червоноградського району Львівської області (реєстр. № 4267, КМУ, Д.Шмигаль). 

12. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Рубіжного 

Сєвєродонецького району Луганської області (реєстр. № 4268, КМУ, Д.Шмигаль). 

13. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Шполи 

Звенигородського району Черкаської області (реєстр. № 4269, КМУ, Д.Шмигаль). 

14. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Городка 

Хмельницького району Хмельницької області (реєстр. № 4270, КМУ, Д.Шмигаль). 

15. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Арциза 

Болградського району Одеської області  (реєстр. № 4271, КМУ, Д.Шмигаль). 

16. Проект Постанови про встановлення меж міста Рогатина Івано-

Франківського району Івано-Франківської області (реєстр. № 4272, КМУ, 

Д.Шмигаль). 

17. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Овруча 

Коростенського району Житомирської області (реєстр. № 4273, КМУ, 

Д.Шмигаль). 

ІІ. Організаційні питання 

18. Кадрове питання. 

ІІІ. Різне 

 

*** 

 

Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх про тимчасову 

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. 
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Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 12 народних депутатів України; 

«Проти» – 1 народний депутат України; 

«Не брали участі в голосуванні» – 7 народних депутатів України. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 
 

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 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України; 

«Не брали участі в голосуванні» – 6 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 

Перший заступник Голови Комітету Р.Лозинський запропонував в розділі 

«Різне» обговорити питання про запрошення на засідання Комітету Голову 

української делегації для участі в Тристоронній контактній групі з мирного 

врегулювання ситуації на сході України Л.Кравчука. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому з урахуванням 

висловленої пропозиції. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому з урахування 

висловленої пропозиції. 

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 13 народних депутатів України;  

«Утримався» – 1 народний депутат України;  

«Не брали участі в голосуванні» – 6 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 
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*** 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу” щодо зняття вікових обмежень для роботи на державний службі (реєстр. 

№ 4096, н.д. Г.Третьякова, А.Шкрум та інші). 

2. Про повторний розгляд проекту Закону про внесення змін до Закону 

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

доопрацьований із врахуванням зауважень європейських партнерів). 

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

державні нагороди України» (щодо запровадження почесного звання 

«Заслужений працівник сфери телекомунікацій України») (реєстр. №4017, н.д. 

О.Федієнко, А.Клочко, О.Корнієнко та інші). 

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

державні адміністрації» (реєстр. № 4290, КМУ, Д.Шмигаль). 

5. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо 

реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні (реєстр. 

№4298, н.д. В.Безгін, О.Корнієнко, А.Клочко, Д.Гурін, А.Загоруйко, В.Іванов, 

Г.Бондар, Р.Лозинський, Д.Микиша, О.Аліксійчук, В.Поляк, О.Літвінов, 

В.Рубльов, О.Шуляк, Л.Білозір та інші). 

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

утворення військово-цивільних адміністрацій (реєстр. № 3913, друге читання). 

7. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Лозова і 

Лозівського району Харківської області (реєстр. № 3652, КМУ, Д.Шмигаль). 

8. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області (реєстр. № 3653, КМУ, Д.Шмигаль). 

9. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Ніжин і 

Ніжинського району Чернігівської області (реєстр. № 3654, КМУ, Д.Шмигаль). 

10. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Радехова 

Червоноградського району Львівської області (реєстр. № 4081, КМУ Д.Шмигаль). 

11. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Великих Мостів 

Червоноградського району Львівської області (реєстр. № 4267, КМУ, Д.Шмигаль). 

12. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Рубіжного 

Сєвєродонецького району Луганської області (реєстр. № 4268, КМУ, Д.Шмигаль). 

13. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Шполи 

Звенигородського району Черкаської області (реєстр. № 4269, КМУ, Д.Шмигаль). 

14. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Городка 

Хмельницького району Хмельницької області (реєстр. № 4270, КМУ, Д.Шмигаль). 

15. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Арциза 

Болградського району Одеської області  (реєстр. № 4271, КМУ, Д.Шмигаль). 
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16. Проект Постанови про встановлення меж міста Рогатина Івано-

Франківського району Івано-Франківської області (реєстр. № 4272, КМУ, 

Д.Шмигаль). 

17. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Овруча 

Коростенського району Житомирської області (реєстр. № 4273, КМУ, 

Д.Шмигаль). 

ІІ. Організаційні питання 

18. Кадрове питання. 

ІІІ. Різне 

 

*** 

 

1. 

СЛУХАЛИ:  інформацію народного депутата України Г.Третьякової про 

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

службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державний службі (реєстр. 

№4096, н.д. Г.Третьякова, А.Шкрум та інші). 

Доповідач повідомила, що законопроектом пропонується внести зміни до 

Закону України «Про державну службу» якими, зокрема, виключається норма 

щодо заборони вступу на державну службу особи, яка досягла 65-річного віку 

(зміни до статті 19 Закону), надається можливість призначення особи, яка досягла 

65-річного віку, на посаду державної служби на один рік з правом повторного 

призначення без обов’язкового проведення конкурсу (зміни до статті 34 Закону), 

а також дозволяється залишати державного службовця за рішенням суб’єкта 

призначення на державній службі за його згодою після досягнення 65-річного 

віку, але не більше як до досягнення ним 70-річного віку (зміни до частини третьої 

статті 83 Закону). 

Г.Третьякова зазначила, що метою законопроекту є забезпечення 

ефективного функціонування державних органів України та впровадження 

гнучкого підходу у врегулюванні граничного віку перебування на державній 

службі відповідно до практики законодавства країн - членів Європейського Союзу 

та Конституції України. 

Голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 

О.Корнієнко оголосив пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету 

рекомендувати Верховній Раді України включити до Порядку денного четвертої 

сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо зняття вікових 

обмежень для роботи на державній службі» (реєстр. № 4096) та за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти його за основу та рекомендувати Верховній 

Раді України и скоротити наполовину строк подання суб’єктами права 

законодавчої ініціативи пропозицій і поправок при підготовці даного 

законопроекту до другого читання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; народний депутат України Г.Третьякова. 
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Члени Комітету взяли до відома, що: 

- Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом визнав 

положення законопроекту такими, що регулюються національним 

законодавством країн-членів Європейського Союзу та не підпадають під дію 

міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, 

підтримуючи загалом ідею щодо впровадження гнучкого підходу у врегулюванні 

граничного віку перебування на державній службі, висловило зауваження щодо 

окремих його положень; 

- Відповідно до експертного висновку Програми підтримки вдосконалення 

врядування та менеджменту (SIGMA) Принципи державного управління, що 

встановлюють європейські стандарти належного адміністрування, не містять 

вказівок щодо віку виходу на пенсію державних службовців, залишаючи 

вирішення цього питання на розсуд національних адміністрацій. Разом з цим, на 

думку експертів Програми SIGMA, запропоновані зміни не є нейтральними 

відносно зусиль щодо модернізації та професіоналізації державної служби в 

Україні; 

- Проект ЄС «Підтримка комплексної реформи державного управління в 

Україні» (EU4PAR) у своєму висновку до законопроекту також зазначає, що 

інститут продовження граничного віку перебування на державній службі не 

суперечить європейським принципам державного управління. Адже цілком 

можливо, що у деяких випадках державні службовці, які досягли 65-річного віку, 

є цінною підтримкою для організації і їх служба повинна продовжуватися. Що ж 

стосується можливості вступу на державну службу осіб, які досягли 65-річного 

віку, то ця ідея потребує узгодження з іншими цілями кадрової політики, 

наприклад, необхідністю оновлення державної служби, а потреба у виняткових та 

висококваліфікованих експертах може бути забезпечена і іншими способам; 

- Національне агентство України з питань державної служби поінформувало 

Комітет, що погоджується з важливістю запровадження європейських стандартів 

і успішних світових практик у сфері державної служби, зокрема, з дотриманням 

Принципів державного управління, сформульованих в документі SIGMA на 

основі міжнародних стандартів і вимог, а також належних практик держав - членів 

ЄС та/або держав Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). 

Разом з тим, за результатами аналізу положень законопроекту, на думку НАДС,  

існують обґрунтовані застереження щодо запровадження зазначеної новели в 

діючу систему державної служби, зокрема в частині забезпечення рівного доступу 

громадян до державної служби, порядку прийняття відповідного рішення 

суб’єктом призначення, а також додаткового фінансового навантаження на 

Державний бюджет України. 

 

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 Закону України «Про державну службу» щодо 
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зняття вікових обмежень для роботи на державній службі» (реєстр. № 4096) та за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти його за основу. 

- рекомендувати Верховній Раді України скоротити наполовину строк 

подання суб’єктами права законодавчої ініціативи пропозицій і поправок при 

підготовці проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній 

службі» (реєстр. № 4096) до другого читання; 

- визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 93 Регламенту Верховної Ради України включити до Порядку денного 

четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо 

зняття вікових обмежень для роботи на державній службі» (реєстр. № 4096). 

2. Рекомендувати Верховній Раді України  відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України за наслідками розгляду в 

першому читанні скликання проект Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на 

державній службі» (реєстр. № 4096) прийняти його за основу. 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини другої 

статті 116 Регламенту Верховної Ради України скоротити наполовину строк 

подання суб’єктами права законодавчої ініціативи пропозицій і поправок при 

підготовці проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній 

службі» (реєстр. № 4096) до другого читання. 

4. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 13 народних депутатів України; 

«Утримались» – 2 народні депутати України; 

«Не брали участі в голосуванні» – 6 народних депутатів 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 про повторний розгляд проекту 

Закону про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо 
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кандидатського резерву (реєстр. №3491, доопрацьований із врахуванням 

зауважень європейських партнерів). 

О.Корнієнко нагадав присутнім, що за наслідками розгляду 3 вересня 2020 

року пропозицій Президента України до прийнятого 3 липня 2020 року Закону 

України «Про внесення зміни до Закону України «Про державну службу» щодо 

кандидатського резерву» Верховна Рада України направила його на 

доопрацювання до Комітету. На своєму засіданні 30 вересня 2020 року  Комітет 

розглянув Закон, доопрацьований з урахуванням поправок та пропозицій 

народних депутатів України – членів Комітету. Водночас, зважаючи на 

зауваження Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України 

від 15 жовтня 2020 року та операційні висновки, ухвалені 24 листопада 2020 року 

за наслідками політичного діалогу України – ЄС щодо реформування державного 

управління, підкомітетом з питань організації державної влади, державної 

служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та 

нагород були підготовлені додаткові поправки та пропозиції для розгляду 

Комітетом. 

Доповідач поінформував, що під час доопрацювання у співпраці з 

представниками Офісу Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів 

України, Національного агентства України з питань державної служби, а також 

міжнародними експертами програми SIGMA Комітетом було збережено 

концепцію та ключові положення ухваленої Верховною Радою України редакції 

Закону, зокрема щодо запровадження кандидатського резерву – інформаційної 

системи (бази даних), до якої заноситиметься інформація про кандидатів для 

зайняття посад державної служби, які відповідають визначеним вимогам до 

професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної 

служби, та успішно пройшли всі етапи оцінювання під час конкурсного відбору. 

До доопрацьованого Закону було внесено правки і пропозиції, які дозволять 

унеможливити звільнення державних службовців категорії «А» за політично 

вмотивованими рішеннями. З цією метою Законом передбачається виключення 

статті 871 «Додаткові підстави припинення державної служби окремих державних 

службовців за ініціативою суб’єкта призначення» Закону України «Про державну 

службу» та внесення відповідних техніко-юридичних змін до законів України 

«Про Кабінет Міністрів України» та «Про центральні органи виконавчої влади». 

Також, доопрацьованим Законом пропонується: 

- відновити проведення конкурсів на державну службу та оголосити 

конкурси на посади державної служби, які під час карантину були заповнені 

шляхом добору, зокрема на посади державної служби категорії «А» – у 

шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом; на посади державної 

служби категорій «Б» та «В» – протягом одного року  з дня набрання чинності цим 

Законом; 

- впровадження гнучкого підходу у врегулюванні граничного віку 

перебування на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування 

відповідно до практики законодавства країн - членів Європейського Союзу 

шляхом залишення державного службовця за рішенням суб’єкта призначення на 
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державній службі за його згодою після досягнення 65-річного віку, але не більше 

як до досягнення ним 70-річного віку. 

О.Корнієнко зазначив, що враховуючи запропоновані новели назву Закону 

пропонується викласти у новій редакції, а саме: «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо окремих питань державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування», а також внести інші уточнення та доповнення 

техніко-юридичного характеру. 

Голова підкомітету О.Корнієнко оголосив пропозицію підкомітету –

запропонувати Комітету внести на розгляд Верховної Ради України 

доопрацьований Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 

державну службу» щодо кандидатського резерву» (до реєстр. № 3491) та 

рекомендувати Верховній Раді України прийняти його при повторному розгляді в 

цілому, також у разі повторного прийняття Закону запропонувати Верховній Раді 

України доручити при підготовці тексту на підпис Голові Верховної Ради України 

здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради 

України його техніко-юридичне доопрацювання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; Голова Національного агентства України з питань державної 

служби Н.Алюшина. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- внести на розгляд Верховної Ради України доопрацьований Закон України 

«Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо 

кандидатського резерву» (до реєстр. № 3491) та рекомендувати Верховній Раді 

України прийняти його при повторному розгляді в цілому. 

- у разі повторного прийняття Закону рекомендувати Верховній Раді 

України доручити Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування при підготовці 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 організації державної влади, державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнку. 

Голова Комітету А.Клочко зазначив, 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. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Внести відповідно до частини восьмої статті 135 Регламенту Верховної 

Ради України на розгляд Верховної Ради України доопрацьований Закон України 

«Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо 

кандидатського резерву» (до реєстр. № 3491) та рекомендувати Верховній Раді 

України прийняти його при повторному розгляді в цілому. 
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2. У разі повторного прийняття Закону рекомендувати Верховній Раді 

України доручити Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування при підготовці тексту 

на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним 

юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко- 

юридичне доопрацювання. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду даного питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань організації державної влади, державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнку. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 15 народних депутатів України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

«Не брали участі в голосуванні» – 5 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ:  інформацію народного депутата України О.Фадієнка про 

проект Закону України про внесення зміни до статті 10 Закону України «Про 

державні нагороди України» (щодо запровадження почесного звання 

«Заслужений працівник сфери телекомунікацій України») (реєстр. № 4017, 

н.д.О.Федієнко, А.Клочко, О.Корнієнко та інші). 

Доповідач поінформував присутніх, що законопроектом пропонується 

доповнити перелік почесних звань, визначений статтею 10 Закону України «Про 

державні нагороди України», новим почесним званням «Заслужений працівник 

сфери телекомунікацій України».  

Метою законопроекту є стимулювання до досягнення працівниками сфери 

телекомунікацій високих показників у виконанні завдань з розбудови та покриття 

телекомунікаційних мереж, цифровізації послуг, заохочення спеціалістів та 

працівників сфери телекомунікацій за вагомі внески у розвиток сфери 

телекомунікацій та телекомунікаційних послуг, а також визнання державою 

досягнень працівників сфери телекомунікацій. 

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 10 Закону України «Про державні нагороди України» (щодо 

запровадження почесного звання «Заслужений працівник сфери телекомунікацій 

України») (реєстр. № 4017) включити до порядку денного четвертої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання та за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу та в цілому. Також у разі прийняття проекту Закону в 

першому читанні та в цілому, запропонувати Верховній Раді України доручити 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
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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. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; народний депутат України О.Федієнко. 

Члени Комітету взяли до відома, що: 

- Комітет з питань бюджету у своєму висновку до законопроекту зауважив, 

що реалізація його положень потребуватиме додаткових видатків з державного 

бюджету на виготовлення нагрудних знаків, відповідних посвідчень, виплату 

надбавок до посадового окладу працівникам бюджетних установ, пенсійне 

забезпечення відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед 

Україною»; 

- Комітет з питань антикорупційної політики, розглянувши даний 

законопроект, дійшов до висновку, що проект Закону про внесення зміни до статті 

10 Закону України «Про державні нагороди України» (щодо запровадження 

почесного звання «Заслужений працівник сфери телекомунікацій України») 

(реєстр. № 4017) відповідає вимогам антикорупційного законодавства; 

- Комітет з питань цифрової трансформації у своєму висновку до 

законопроекту зазначив, що на сьогодні пунктом 9 Положення про почесні звання 

України, затвердженим Указом Президента України від 29 червня 2001 року 

№476/2001 «Про почесні звання України», визначено, що працівникам 

підприємств, організацій та установ зв’язку, у тому числі працівникам поштового 

зв’язку та сфери телекомунікацій, за бездоганну працю у сфері послуг, досягнення 

значних показників у виробництві та високу культуру обслуговування населення 

може бути присвоєно почесне звання «Заслужений працівник сфери послуг 

України». Проте, на думку зазначеного Комітету, сфера телекомунікацій це не 

лише сфера послуг з обслуговування населення, «…а і кропітка робота з побудови 

(прокладання) телекомунікаційних мереж, забезпечення функціонування 

телекомунікаційних мереж, наукова робота у цій сфері…» тощо, а працівники 

сфери телекомунікацій за сумлінну, довготривалу, складну, бездоганну свою 

працю не можуть бути удостоєні почесного звання України. Отже, Комітет з 

питань цифрової трансформації вважає за доцільне рекомендувати Верховній Раді 

України даний проект Закону при розгляді в першому читанні прийняти за основу; 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

своєму висновку висловило низку зауважень до змісту законопроекту, зокрема, до  

пунктів 1 та 3 Прикінцевих положень; 

- у висновку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері зв’язку та інформатизації, висловлюється позиція про доцільність прийняття 

зазначеного законопроекту. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

зміни до статті 10 Закону України «Про державні нагороди України» (щодо 

запровадження почесного звання «Заслужений працівник сфери телекомунікацій 
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України») (реєстр. № 4017), поданий народними депутатами України О.Федієнком, 

М.Крячком, Р.Сохою, А.Клочком, О.Корнієнком та іншими, включити до порядку 

денного четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за 

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

- у разі прийняття проекту Закону в першому 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; 

- визначити співдоповідачем з даного питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини першої статті 

23 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення зміни 

до статті 10 Закону України «Про державні нагороди України» (щодо запровадження 

почесного звання «Заслужений працівник сфери телекомунікацій України») (реєстр. 

№ 4017), поданий народними депутатами України О.Федієнком, М.Крячком, 

Р.Сохою, А.Клочком, О.Корнієнком та іншими, включити до порядку денного 

четвертої 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 зміни до статті 10 Закону України «Про державні 

нагороди України» (щодо запровадження почесного звання «Заслужений працівник 

сфери телекомунікацій України») (реєстр. № 4017), поданий народними депутатами 

України О.Федієнком, М.Крячком, Р.Сохою, А.Клочком, О.Корнієнком та іншими, 

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

3. У разі прийняття проекту Закону в першому 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. Визначити співдоповідачем з даного питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка.  

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 

«Не брали участі у голосуванні» – 3 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 
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4. 

СЛУХАЛИ:  інформацію заступника Міністра розвитку громад та 

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

Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (реєстр. № 4290, КМУ, 

Д.Шмигаль). 

В.Негода поінформував присутніх, що законопроектом передбачається на 

рівні закону врегульовати питання щодо тимчасового виконання обов’язків голів 

місцевих державних адміністрацій у разі одночасної відсутності на роботі 

внаслідок хвороби голів цих адміністрацій, їх перших заступників та заступників. 

Зазначене регулювання забезпечується внесенням зміни до Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації» шляхом доповнення розділу VII «Заключні 

положення» Закону новими абзацами, якими передбачається можливість тимчасового 

покладення обов’язків голови місцевої державної адміністрації на керівника апарату 

місцевої державної адміністрації, а в разі його тимчасової відсутності – на заступника 

керівника апарату, а у разі відсутності такої посади – на керівника самостійного 

структурного підрозділу апарату місцевої державної адміністрації за обов’язковим 

інформуванням Офісу Президента України та Кабінету Міністрів України. 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету: 

 - рекомендувати Верховній Раді України включити до Порядку денного 

четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» (реєстр. № 4290 від 30.10.2020), поданий Кабінетом Міністрів. 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (реєстр. № 4290 від 

30.10.2020), поданий Кабінетом Міністрів, за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу; 

- врахувати при підготовці законопроекту до другого читання пропозиції і 

поправки 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; 

- звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити на 

пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідність 

внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок 

та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин 

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

в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання 

законопроекту. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував підтримати вказані пропозиції 

підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та доручити 

виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду 
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даного питання народному депутату України, голові підкомітету з питань 

адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

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 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» (реєстр. № 4290 від 30.10.2020), поданий Кабінетом Міністрів. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (реєстр. 

№4290 від 30.10.2020), поданий Кабінетом Міністрів, за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу. 

3. Врахувати при підготовці законопроекту до другого читання відповідно 

до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України пропозиції і 

поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у 

тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших 

законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та 

відповідають предмету правового регулювання законопроекту. 

4. Звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України на 

пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідність 

внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок 

та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин 

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

першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. 

5. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду даного питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 19 народних депутатів України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

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

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

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

до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та деяких інших 

законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації 

виконавчої влади в Україні (реєстр. № 4298, н.д. В.Безгін, О.Корнієнко, А.Клочко, 

Д.Гурін, А.Загоруйко, В.Іванов, Г.Бондар, Р.Лозинський, Д.Микиша, 

О.Аліксійчук, В.Поляк, О.Літвінов, В.Рубльов, О.Шуляк, Л.Білозір та інші). 
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Доповідач зазначив, що метою прийняття законопроекту є створення 

правових передумов та основ для функціонування місцевих державних 

адміністрацій префектурного типу до внесення відповідних змін до Конституції 

України (щодо децентралізації влади) та приведення законодавства про місцеві 

державні адміністрації у відповідність із сучасними викликами, які постають 

перед посадовими особами обласних та районних державних адміністрацій під час 

виконання конституційних повноважень у межах відповідних районів та областей, 

а також реалізація конституційних положень щодо функціонування системи 

забезпечення законності під час здійснення органами та посадовими особами 

місцевого самоврядування своєї діяльності з метою збалансування системи 

стримування і противаг у частині дотримання Конституції України та законів 

України усіма суб’єктами публічної влади в державі. 

Законопроектом вносяться зміни до Кодексу адміністративного 

судочинства України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», 

«Про державну службу». 

В.Безгін відзначив, що прийняття даного законопроекту дозволить 

продовжити другий етап реформи місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади, чим уніфікує і приведе повноваження місцевих державних 

адміністрацій у відповідність до Конституції України, а також сформує систему 

органів державної влади із забезпечення законності в діяльності органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування, чим забезпечить реалізацію панування 

принципу верховенства права, гарантованого статтею 8 Конституції України, на 

території 1469 територіальних громад, 136 районів, 24 областей, міста Києва та 

Севастополя, а також Автономної Республіки Крим. 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету:  

- рекомендувати Верховній Раді України включити до Порядку денного 

четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування 

територіальної організації виконавчої влади в Україні (реєстр. № 4298) та за 

наслідками розгляду його в першому читанні прийняти за основу; 

- врахувати при підготовці законопроекту до другого читання пропозиції і 

поправки 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; 

- 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. 
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував підтримати вказані пропозиції 

підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та доручити 

виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду 

даного питання народному депутату України, голові підкомітету з питань 

адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

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 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування 

територіальної організації виконавчої влади в Україні (реєстр. № 4298), поданий 

народними депутатами України В.Безгіним, Д.Люботою, Г.Мазурашу та іншими 

народними депутатами України. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та деяких 

інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації 

виконавчої влади в Україні (реєстр. № 4298), поданий народними депутатами 

України В.Безгіним, Д.Люботою, Г.Мазурашу та іншими народними депутатами 

України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

3. Врахувати при підготовці законопроекту до другого читання відповідно 

до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України пропозиції і 

поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у 

тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших 

законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та 

відповідають предмету правового регулювання законопроекту. 

4. Звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України на 

пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідність 

внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок 

та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин 

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

першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. 

5. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду даного питання народному депутату України, голові підкомітету  

питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 20 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 
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6. 

СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань організації державної 

влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, 

державних символів та нагород О.Корнієнка про проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо утворення військово-цивільних 

адміністрацій (реєстр. № 3913, друге читання). 

Доповідач зазначив, що до розгляду законопроекту Верховною Радою 

України в другому читанні Комітетом підготовлено відповідну порівняльну 

таблицю, яка містить 442 поправки та пропозиції, що надійшли від 23-х народних 

депутатів України, з яких 55 пропонується врахувати, 12 – врахувати частково, 24 

– врахувати редакційно, 351 – відхилити. 

Голова підкомітет О.Корнієнко запропонував перейти до розгляду поправок 

та пропозицій. 

Пропозицію підтримано. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; народний депутат України Е.Рєпіна; Перший заступник 

Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 

Р.Замлинський; Голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної 

військово-цивільної адміністрації П.Кириленко. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував відхилити поправки та пропозиції 

за №№ з 1 по 4, 6, 7, з 9 по 94, з 97 по 101, 103, 109, з 112 по 118, 120, 126, з 129 по 

137, з 139 по 145, 147, 148, 151, 156, з 159 по 163, 171, 176, з 178 по 181, 183, 189, 

190, з 192 по 195, 197, 199, 200, 202, з 204 по 207, 209, 210, з 212 по 222, з 224 по 

228, 231, 236, з 239 по 363, з 365 по 391, з 393 по 398, 400, 406, 411, 412, 414, 420, 

з 427 по 431, з 433 по 436, з 438 по 440, 442. 

Народний депутат України Е.Рєпіна запропонувала врахувати редакційно 

поправку № 364. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказані пропозиції. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 

«Утримались» – 2 народні депутати України; 

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

Пропозицію підтримано. 

  

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо утворення військово-цивільних 

адміністрацій (реєстр. № 3913), поданий народними депутатами України 

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

України, за результатами розгляду в другому читанні прийняти в другому читанні 

та в цілому в редакції Комітету з врахуванням зміни його назви на проект Закону 
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України про внесення змін до Закону України «Про військово-цивільні 

адміністрації» щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності 

військово-цивільних адміністрацій; 

- у разі прийняття проекту Закону з реєстр. № 3913 в другому читанні та в 

цілому, Верховній Раді України пропонується доручити Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування при підготовці тексту прийнятого закону для підпису Головою 

Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням 

Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду даного питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань організації державної влади, державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнку. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо утворення військово-цивільних 

адміністрацій (реєстр. № 3913), поданий народними депутатами України 

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

України, за результатами розгляду в другому читанні прийняти в другому читанні 

та в цілому в редакції Комітету з врахуванням зміни його назви на проект Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про військово-цивільні 

адміністрації» щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності 

військово-цивільних адміністрацій. 

2. У разі прийняття проекту Закону з реєстр. № 3913 в другому читанні та в 

цілому, Верховній Раді України пропонується доручити Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування при підготовці тексту прийнятого закону для підпису Головою 

Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням 

Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду даного питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань організації державної влади, державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнку. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 

«Утримались» – 2 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 

 

7. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Заступника Міністра розвитку громад та 

територій України В.Негоди про проект Постанови Верховної Ради України про 
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зміну і встановлення меж міста Лозова і Лозівського району Харківської області 

(реєстр. № 3652, КМУ, Д.Шмигаль). 

Доповідач повідомив, що зазначений проект Постанови внесений з метою 

упорядкування адміністративно-територіального устрою, фактичного та юридичного 

закріплення межі міста Лозова і Лозівського району Харківської області, зокрема 

створення повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов територіального 

розвитку міста, забезпечення ефективного використання потенціалу території із 

збереженням її природних ландшафтів та історико-культурної цінності з урахуванням 

інтересів власників земельних ділянок та землекористувачів. 

Проектом Постанови пропонується змінити межі міста Лозова і Лозівського 

району Харківської області, збільшивши територію міста на 849,13 гектара земель 

Лозівської міської ради, водночас вилучивши 0,38 гектара земель, що знаходяться 

у межах міста Лозова, передавши їх Лозівській міській раді, та затвердити 

територію міста Лозова загальною площею 2654,63 гектара земель, територію 

Лозівського району загальною площею 139688,54 гектара земель. 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін вказав на те, що зазначений проект Постанови був внесений Урядом до 

прийняття Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію 

районів» № 807-IX від 17.07.2020 р. та не враховує її положення. Згідно з вказаною 

Постановою Верховної Ради України територія Лозівської міської територіальної 

громади входить до складу Лозівського району Харківської області, що 

унеможливлює відтепер зміну меж Лозівського району при зміні меж міста Лозова 

за рахунок інших земель Лозівського району. 

У зв’язку з цим Комітет пропонує: 

1) в назві та в тексті проекту Постанови слова «міста Лозова і Лозівського 

 району Харківської області» замінити словами «міста Лозова Лозівського району 

Харківської області»; 

2) в пункті 1 проекту Постанови виключити слова «територію Лозівського 

району загальною площею 139688,54 гектара земель». 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект 

Постанови Верховної Ради України про зміну і встановлення меж міста Лозова і 

Лозівського району Харківської області (реєстр. № 3652), внесений Кабінетом 

Міністрів України, за наслідками розгляду прийняти в цілому за умови врахування 

пропозицій Комітету. 

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 проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж міста Лозова і Лозівського району 

Харківської області (реєстр. № 3652), внесений Кабінетом Міністрів України, за 

наслідками розгляду прийняти в цілому за умови врахування пропозицій 

Комітету; 
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- у разі прийняття зазначеного проекту Постанови запропонувати Верховній 

Радій України доручити Комітету при підготовці відповідної Постанови на підпис 

Голові Верховної Ради України здійснити її техніко-юридичне доопрацювання 

спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України.; 

- визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративно-територіально устрою В.Безгіна. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж міста Лозова і Лозівського району 

Харківської області (реєстр. № 3652), внесений Кабінетом Міністрів України, за 

наслідками розгляду прийняти в цілому за умови врахування пропозицій 

Комітету.  

2. У разі прийняття зазначеного проекту Постанови запропонувати 

Верховній Радій України доручити Комітету при підготовці відповідної 

Постанови на підпис Голові Верховної Ради України здійснити її техніко-

юридичне доопрацювання спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України.  

3. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративно-територіально устрою В.Безгіна. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 

 

8. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Заступника Міністра розвитку громад та 

територій України В.Негоди про проект Постанови Верховної Ради України про 

зміну і встановлення меж міста Корюківка Корюківського району Чернігівської 

області (реєстр. № 3653, КМУ, Д.Шмигаль). 

Доповідач поінформував, що зазначений проект Постанови внесений з 

метою упорядкування адміністративно-територіального устрою, фактичного та 

юридичного закріплення межі міста Корюківка Корюківського району 

Чернігівської області, зокрема створення повноцінного життєвого середовища та 

сприятливих умов територіального розвитку міста, забезпечення ефективного 

використання потенціалу території із збереженням її природних ландшафтів та 

історико-культурної цінності з урахуванням інтересів власників земельних 

ділянок та землекористувачів.  

Проектом Постанови пропонується змінити межі міста Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області, збільшивши територію міста на 371 

гектар земель Корюківської міської ради, та затвердити територію міста 
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Корюківка Корюківського району Чернігівської області загальною площею 2010 

гектарів. 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету 

рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж міста Корюківка Корюківського району 

Чернігівської області (реєстр. № 3653), внесений Кабінетом Міністрів України, за 

наслідками розгляду прийняти в цілому. 

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 проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж міста Корюківка Корюківського району 

Чернігівської області (реєстр. № 3653), внесений Кабінетом Міністрів України, за 

наслідками розгляду прийняти в цілому; 

- визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративно-територіально устрою В.Безгіна. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж міста Корюківка Корюківського району 

Чернігівської області (реєстр. № 3653), внесений Кабінетом Міністрів України, за 

наслідками розгляду прийняти в цілому. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративно-територіально устрою В.Безгіна. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 

 

9. 

СЛУХАЛИ:  інформацію заступника Міністра розвитку громад та 

територій України В.Негоди про проект Постанови Верховної Ради України про 

зміну і встановлення меж міста Ніжин і Ніжинського району Чернігівської області 

(реєстр. № 3654, КМУ, Д.Шмигаль). 

Доповідач повідомив, що зазначений проект Постанови внесений з метою 

упорядкування адміністративно-територіального устрою, фактичного та 

юридичного закріплення межі міста Ніжин Ніжинського району Чернігівської 

області, зокрема створення повноцінного життєвого середовища та сприятливих 

умов територіального розвитку міста, забезпечення ефективного використання 
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потенціалу території із збереженням її природних ландшафтів та історико-

культурної цінності з урахуванням інтересів власників земельних ділянок та 

землекористувачів.  

Проектом Постанови пропонується змінити межі міста Ніжин і Ніжинського 

району Чернігівської області, збільшивши територію міста на 725,1245 гектара 

земель Ніжинської міської ради, водночас вилучивши 4,7421 гектара земель, що 

знаходяться у межах міста Ніжин, передавши їх Вертіївській сільській раді 

Ніжинського району, та затвердити територію міста Ніжин загальною площею 

5025,3824 гектара земель, територію Ніжинського району загальною площею 

150682,618 гектара земель.  

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін вказав на те, що зазначений проект Постанови був внесений Урядом до 

прийняття Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію 

районів» № 807-IX від 17.07.2020 р. та не враховує її положення. Згідно з вказаною 

Постановою Верховної Ради України територія Ніжинської міської територіальної 

громади входить до складу Ніжинського району Чернігівської області, що 

унеможливлює відтепер зміну меж Ніжинського району при зміні меж міста 

Ніжин за рахунок інших земель Ніжинського району.  

У зв’язку з цим Комітет пропонує:  

1) в назві та в тексті проекту Постанови слова «міста Ніжин і Ніжинського 

району Чернігівської області» замінити словами «міста Ніжин Ніжинського 

району Чернігівської області»;  

2) в пункті 1 проекту Постанови виключити слова «територію Ніжинського 

району загальною площею 150682,618 гектара земель».  

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект 

Постанови Верховної Ради України про зміну і встановлення меж міста Ніжин і 

Ніжинського району Чернігівської області (реєстр. № 3654), внесений Кабінетом 

Міністрів України, за наслідками розгляду прийняти в цілому за умови врахування 

пропозицій Комітету. 

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 проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж міста Ніжин і Ніжинського району 

Чернігівської області (реєстр. № 3654), внесений Кабінетом Міністрів України, за 

наслідками розгляду прийняти в цілому за умови врахування пропозицій Комітету; 

- у разі прийняття зазначеного проекту Постанови запропонувати Верховній 

Радій України доручити Комітету при підготовці відповідної Постанови на підпис 

Голові Верховної Ради України здійснити її техніко-юридичне доопрацювання 

спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України; 

- визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративно-територіально устрою В.Безгіна. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої статті 

138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України 

про зміну і встановлення меж міста Ніжин і Ніжинського району Чернігівської 

області (реєстр. № 3654), внесений Кабінетом Міністрів України, за наслідками 

розгляду прийняти в цілому за умови врахування пропозицій Комітету.  

2. У разі прийняття зазначеного проекту Постанови запропонувати 

Верховній Радій України доручити Комітету при підготовці відповідної 

Постанови на підпис Голові Верховної Ради України здійснити її техніко-

юридичне доопрацювання спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України.  

3. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративно-територіально устрою В.Безгіна. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 

 

10. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Заступника Міністра розвитку громад та 

територій України В.Негоди про проект Постанови Верховної Ради України про 

зміну і встановлення меж міста Радехова Червоноградського району Львівської 

області (реєстр.№4081, КМУ Д.Шмигаль). 

Доповідач поінформував, що зазначений проект Постанови внесений з 

метою упорядкування адміністративно-територіального устрою, фактичного та 

юридичного закріплення межі міста Радехова Червоноградського району 

Львівської області, зокрема створення повноцінного життєвого середовища та 

сприятливих умов територіального розвитку міста, забезпечення ефективного 

використання потенціалу території із збереженням її природних ландшафтів та 

історико-культурної цінності з урахуванням інтересів власників земельних 

ділянок та землекористувачів.  

Проектом Постанови пропонується змінити межі міста Радехова 

Червоноградського району Львівської області, збільшивши територію міста на 

295,21 гектара земель, та затвердити територію міста Радехова Червоноградського 

району загальною площею 1134 гектари.  

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету 

рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж міста Радехова Червоноградського району 

Львівської області (реєстр. № 4081), внесений Кабінетом Міністрів України, за 

наслідками розгляду прийняти в цілому. 
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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 проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж міста Радехова Червоноградського району 

Львівської області (реєстр. № 4081), внесений Кабінетом Міністрів України, за 

наслідками розгляду прийняти в цілому; 

- визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративно-територіально устрою В.Безгіна.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж міста Радехова Червоноградського району 

Львівської області (реєстр. № 4081), внесений Кабінетом Міністрів України, за 

наслідками розгляду прийняти в цілому.  

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративно-територіально устрою В.Безгіна.  

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 

 

11. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Заступника Міністра розвитку громад та 

територій України В.Негоди про проект Постанови Верховної Ради України про 

зміну і встановлення меж міста Великих Мостів Червоноградського району 

Львівської області (реєстр.№4267, КМУ, Д.Шмигаль). 

Доповідач поінформував, що зазначений проект Постанови внесений з 

метою упорядкування адміністративно-територіального устрою, фактичного та 

юридичного закріплення межі міста Великі Мости Червоноградського району 

Львівської області, зокрема створення повноцінного життєвого середовища та 

сприятливих умов територіального розвитку міста, забезпечення ефективного 

використання потенціалу території із збереженням її природних ландшафтів та 

історико-культурної цінності з урахуванням інтересів власників земельних 

ділянок та землекористувачів.  

Проектом Постанови пропонується змінити межі міста Великих Мостів 

Червоноградського району Львівської області, збільшивши територію міста на 388 

гектарів земель, та затвердити територію міста Великих Мостів 

Червоноградського району Львівської області загальною площею 880 гектарів.   

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету 
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рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж міста Великих Мостів Червоноградського 

району Львівської області (реєстр. № 4267), внесений Кабінетом Міністрів 

України, за наслідками розгляду прийняти в цілому. 

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 проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж міста Великих Мостів Червоноградського 

району Львівської області (реєстр. № 4267), внесений Кабінетом Міністрів 

України, за наслідками розгляду прийняти в цілому; 

- визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративно-територіально устрою В.Безгіна. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж міста Великих Мостів Червоноградського 

району Львівської області (реєстр. № 4267), внесений Кабінетом Міністрів 

України, за наслідками розгляду прийняти в цілому.  

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративно-територіально устрою В.Безгіна.   

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 

 

12. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Заступника Міністра розвитку громад та 

територій України В.Негоди про проект Постанови Верховної Ради України про 

зміну і встановлення меж міста Рубіжного Сєвєродонецького району Луганської 

області (реєстр. № 4268, КМУ, Д.Шмигаль). 

Доповідач поінформував, що зазначений проект Постанови внесений з метою 

упорядкування адміністративно-територіального устрою, фактичного та юридичного 

закріплення межі міста Рубіжного Сєвєродонецького району Луганської області, 

зокрема створення повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов 

територіального розвитку міста, забезпечення ефективного використання потенціалу 

території із збереженням її природних ландшафтів та історико-культурної цінності з 

урахуванням інтересів власників земельних ділянок та землекористувачів.  

Проектом Постанови пропонується змінити межі міста Рубіжного 

Сєвєродонецького району Луганської області, збільшивши територію міста на 

38,4381 гектара земель шляхом передачі земель Сєвєродонецької міської ради 
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Луганської області, та затвердити територію міста Рубіжного Сєвєродонецького 

району Луганської області загальною площею 3414,4381 гектара.  

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету 

рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж міста Рубіжного Сєвєродонецького району 

Луганської області (реєстр. № 4268), внесений Кабінетом Міністрів України, за 

наслідками розгляду прийняти в цілому. 

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 проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж міста Рубіжного Сєвєродонецького району 

Луганської області (реєстр. № 4268), внесений Кабінетом Міністрів України, за 

наслідками розгляду прийняти в цілому;  

- визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративно-територіально устрою В.Безгіна.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж міста Рубіжного Сєвєродонецького району 

Луганської області (реєстр. № 4268), внесений Кабінетом Міністрів України, за 

наслідками розгляду прийняти в цілому.  

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративно-територіально устрою В.Безгіна.  

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 

 

13. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Заступника Міністра розвитку громад та 

територій України В.Негоди про проект Постанови Верховної Ради України про 

зміну і встановлення меж міста Шполи Звенигородського району Черкаської 

області (реєстр. № 4269, КМУ, Д.Шмигаль). 

Доповідач поінформував, що зазначений проект Постанови внесений з метою 

упорядкування адміністративно-територіального устрою, фактичного та юридичного 

закріплення межі міста Шпола Звенигородського району Черкаської області, зокрема 

створення повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов територіального 

розвитку міста, забезпечення ефективного використання потенціалу території із 
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збереженням її природних ландшафтів та історико-культурної цінності з урахуванням 

інтересів власників земельних ділянок та землекористувачів.  

Проектом Постанови пропонується змінити межі міста Шполи 

Звенигородського району Черкаської області, збільшивши територію міста на 

375,3139 гектара земель, та затвердити територію міста Шполи Звенигородського 

району Черкаської області загальною площею 2246,2639 гектара.  

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету 

рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж міста Шпола Звенигородського району 

Черкаської області (реєстр. № 4269), внесений Кабінетом Міністрів України, за 

наслідками розгляду прийняти в цілому. 

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 проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж міста Шпола Звенигородського району 

Черкаської області (реєстр. № 4269), внесений Кабінетом Міністрів України, за 

наслідками розгляду прийняти в цілому; 

- визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративно-територіально устрою В.Безгіна.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж міста Шпола Звенигородського району 

Черкаської області (реєстр. № 4269), внесений Кабінетом Міністрів України, за 

наслідками розгляду прийняти в цілому.  

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративно-територіально устрою В.Безгіна.  

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 

 

14. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Заступника Міністра розвитку громад та 

територій України В.Негоди про проект Постанови Верховної Ради України про 

зміну і встановлення меж міста Городка Хмельницького району Хмельницької 

області (реєстр. № 4270, КМУ, Д.Шмигаль). 

Доповідач поінформував, що зазначений проект Постанови внесений з метою 

упорядкування адміністративно-територіального устрою, фактичного та юридичного 
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закріплення межі міста Городок Хмельницького району Хмельницької області, 

зокрема створення повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов 

територіального розвитку міста, забезпечення ефективного використання потенціалу 

території із збереженням її природних ландшафтів та історико-культурної цінності з 

урахуванням інтересів власників земельних ділянок та землекористувачів.  

Проектом Постанови пропонується змінити межі міста Городка 

Хмельницького району Хмельницької області, збільшивши територію міста на 

474,61 гектара земель, та затвердити територію міста Городка Хмельницького 

району Хмельницької області загальною площею 2132,11 гектара.  

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету 

рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж міста Городка Хмельницького району 

Хмельницької області (реєстр. № 4270), внесений Кабінетом Міністрів України, 

за наслідками розгляду прийняти в цілому. 

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 проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж міста Городка Хмельницького району 

Хмельницької області (реєстр. № 4270), внесений Кабінетом Міністрів України, 

за наслідками розгляду прийняти в цілому; 

- визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративно-територіально устрою В.Безгіна.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж міста Городка Хмельницького району 

Хмельницької області (реєстр. № 4270), внесений Кабінетом Міністрів України, 

за наслідками розгляду прийняти в цілому.  

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративно-територіально устрою В.Безгіна.  

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 

 

15. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Заступника Міністра розвитку громад та 

територій України В.Негоди про проект Постанови Верховної Ради України про 
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зміну і встановлення меж міста Арциза Болградського району Одеської області  

(реєстр. № 4271, КМУ, Д.Шмигаль). 

Доповідач поінформував, що зазначений проект Постанови внесений з метою 

упорядкування адміністративно-територіального устрою, фактичного та 

юридичного закріплення межі міста Арциза Болградського району Одеської області, 

зокрема створення повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов 

територіального розвитку міста, забезпечення ефективного використання потенціалу 

території із збереженням її природних ландшафтів та історико-культурної цінності з 

урахуванням інтересів власників земельних ділянок та землекористувачів.  

Проектом Постанови пропонується змінити межі міста Арциза 

Болградського району Одеської області, збільшивши територію міста на 621,57 

гектара земель, та затвердити територію міста Арциза Болградського району 

Одеської області загальною площею 1772,8 гектара.   

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету 

рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж міста Арциза Болградського району 

Одеської області (реєстр. № 4271), внесений Кабінетом Міністрів України, за 

наслідками розгляду прийняти в цілому. 

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 проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж міста Арциза Болградського району 

Одеської області (реєстр. № 4271), внесений Кабінетом Міністрів України, за 

наслідками розгляду прийняти в цілому; 

- визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративно-територіально устрою В.Безгіна.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж міста Арциза Болградського району 

Одеської області (реєстр. № 4271), внесений Кабінетом Міністрів України, за 

наслідками розгляду прийняти в цілому.  

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративно-територіально устрою В.Безгіна.  

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 
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16. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Заступника Міністра розвитку громад та 

територій України В.Негоди про проект Постанови Верховної Ради України про 

встановлення меж міста Рогатина Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області (реєстр. № 4272, КМУ, Д.Шмигаль). 

Доповідач поінформував, що зазначений проект Постанови внесений з 

метою упорядкування адміністративно-територіального устрою, фактичного та 

юридичного закріплення межі міста Рогатин Івано-Франківського району Івано-

Франківської області, зокрема створення повноцінного життєвого середовища та 

сприятливих умов територіального розвитку міста, забезпечення ефективного 

використання потенціалу території із збереженням її природних ландшафтів та 

історико-культурної цінності з урахуванням інтересів власників земельних 

ділянок та землекористувачів.  

Проектом Постанови пропонується встановити межі міста Рогатина Івано-

Франківського району Івано-Франківської області та затвердити територію міста 

Рогатина Івано-Франківського району Івано-Франківської області загальною 

площею 1129,44 гектара.   

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету 

рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради 

України про встановлення меж міста Рогатина Івано-Франківського району Івано- 

Франківської області (реєстр. № 4272), внесений Кабінетом Міністрів України, за 

наслідками розгляду прийняти в цілому. 

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 проект Постанови Верховної Ради 

України про встановлення меж міста Рогатина Івано-Франківського району Івано- 

Франківської області (реєстр. № 4272), внесений Кабінетом Міністрів України, за 

наслідками розгляду прийняти в цілому; 

- визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративно-територіально устрою В.Безгіна.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України про встановлення меж міста Рогатина Івано-Франківського району Івано- 

Франківської області (реєстр. № 4272), внесений Кабінетом Міністрів України, за 

наслідками розгляду прийняти в цілому.  

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративно-територіально устрою В.Безгіна.  

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 
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ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 

 

17. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Заступника Міністра розвитку громад та 

територій України В.Негоди про проект Постанови Верховної Ради України про 

зміну і встановлення меж міста Овруча Коростенського району Житомирської 

області (реєстр. № 4273, КМУ, Д.Шмигаль). 

Доповідач повідомив, що зазначений проект Постанови внесений з метою 

упорядкування адміністративно-територіального устрою, фактичного та 

юридичного закріплення межі міста Овруча Коростенського району 

Житомирської області, зокрема створення повноцінного життєвого середовища та 

сприятливих умов територіального розвитку міста, забезпечення ефективного 

використання потенціалу території із збереженням її природних ландшафтів та 

історико-культурної цінності з урахуванням інтересів власників земельних 

ділянок та землекористувачів.  

Проектом Постанови пропонується змінити межі міста Овруча 

Коростенського району Житомирської області, збільшивши територію міста на 

105,68 гектара земель, у тому числі за рахунок 37,23 гектара земель Підрудянської 

сільської ради, 12,49 гектара земель Гладковицької сільської ради, 7,64 гектара 

земель Кирданівської сільської ради, 48,32 гектара земель Черепинської сільської 

ради Коростенського району, водночас передавши 6,42 гектара земель Овруцької 

міської ради, а саме: 1,24 гектара земель Підрудянської сільської ради, 1,31 

гектара земель Гладковицької сільської ради, 0,9 гектара земель Кирданівської 

сільської ради, 2,97 гектара земель Черепинської сільської ради Коростенського 

району, та затвердити територію міста Овруча загальною площею 986,43 гектара.  

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін вказав на те, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 12 червня 2020 р. № 711-р «Про визначення адміністративних центрів 

та затвердження територій територіальних громад Житомирської області» 

затверджено територію Овруцької територіальної громади у складі Овруцької, 

Бондарівської, Великофоснянської, Великохайчанської, Великочернігівської, 

Гошівської, Зарічанської, Ігнатпільської, Кирданівської, Левковицької, 

Невгодівської, Норинської, Підрудянської, Піщаницької, Покалівської, 

Раківщинської, Руднянської, Слобідської, Хлуплянської, Черепинської, 

Шоломківської територіальних громад.  

Згідно з пунктом 4 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних 

центрів територіальних громад» повноваження сільських, селищних, міських рад, 

сільських, селищних, міських голів, старост сіл, селищ територіальних громад, які 

увійшли до складу територіальних громад, території яких затверджено Кабінетом 

Міністрів України на підставі цього Закону, припиняються в день набуття 
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повноважень сільських, селищних, міських рад, обраних на перших місцевих 

виборах у 2020 році відповідно до підпункту 2 цього пункту.  

У зв’язку з цим Комітет пропонує пункти 1 та 2 проекту Постанови викласти 

в такій редакції:  

«1. Змінити межі міста Овруча Коростенського району Житомирської 

області, збільшивши територію міста на 105,68 гектара земель, у тому числі за 

рахунок 93,19 гектара земель Овруцької міської ради, 12,49 гектара земель 

Гладковицької сільської ради Коростенського району, водночас вилучивши 6,42 

гектара земель, що знаходяться у межах міста Овруча, передавши 5,11 гектара 

земель Овруцькій міській раді, 1,31 гектара земель Гладковицькій сільській раді 

Коростенського району, та затвердити територію міста Овруча Коростенського 

району загальною площею 986,43 гектара.  

2. Встановити межі міста Овруча Коростенського району Житомирської 

області відповідно до проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

адміністративно-територіальної одиниці – міста Овруча Коростенського району 

Житомирської (викопіювання із кадастрової карти (плану) додається)». 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект 

Постанови Верховної Ради України про зміну і встановлення меж міста Овруча 

Коростенського району Житомирської області (реєстр. № 4273), внесений 

Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду прийняти в цілому за умови 

врахування пропозицій Комітету. 

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 проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж міста Овруча Коростенського району 

Житомирської області (реєстр. № 4273), внесений Кабінетом Міністрів України, за 

наслідками розгляду прийняти в цілому за умови врахування пропозицій Комітету; 

- у разі прийняття зазначеного проекту Постанови запропонувати Верховній 

Радій України доручити Комітету при підготовці відповідної Постанови на підпис 

Голові Верховної Ради України здійснити її техніко-юридичне доопрацювання 

спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України; 

- визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративно-територіально устрою В.Безгіна. 

 УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж міста Овруча Коростенського району 

Житомирської області (реєстр. № 4273), внесений Кабінетом Міністрів України, 

за наслідками розгляду прийняти в цілому за умови врахування пропозицій 

Комітету.  
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2. У разі прийняття зазначеного проекту Постанови запропонувати 

Верховній Радій України доручити Комітету при підготовці відповідної 

Постанови на підпис Голові Верховної Ради України здійснити її техніко-

юридичне доопрацювання спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України.  

3. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративно-територіально устрою В.Безгіна.  

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 17 народних депутатів України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

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

Рішення прийнято. 

 

18. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету А.Клочка про призначення на 

посаду головного консультанта секретаріату Комітету Кириленко О.В. 

Доповідач поінформував, що 26 листопада відбувся добір на зайняття 

вакантних посад державної служби в Апараті Верховної Ради України, який 

О.Кириленко пройшла успішно.  Також з кандидаткою були проведені співбесіди 

Головою Комітету, А.Загоруйко як головою профільного підкомітету, 

керівництвом Апарату та керівництвом секретаріату Комітету.  

Голова Комітету А.Клочко зазначив, що у разі призначення О.Кириленко 

буде супроводжувати напрямок виборчого законодавства та локальної демократії. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, кандидат на посаду головного консультанта секретаріату 

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування О.Кириленко. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- підтримати пропозицію про погодження призначення Кириленко Ольги 

Володимирівни на посаду головного консультанта секретаріату Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування шляхом укладення 

контракту про проходження державної служби на період дії карантину та до дня 

визначення переможця конкурсного відбору відповідно до законодавства; 

- доручити йому як Голові Комітету скерувати до Апарату Верховної Ради 

України подання про призначення Кириленко О.В. на посаду головного 

консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування. 

 УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати пропозицію про погодження призначення Кириленко Ольги 

Володимирівни на посаду головного консультанта секретаріату Комітету 
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Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування шляхом укладення 

контракту про проходження державної служби на період дії карантину та до дня 

визначення переможця конкурсного відбору відповідно до законодавства. 

2. Доручити Голові Комітету А.Клочку скерувати до Апарату Верховної Ради 

України подання про призначення Кириленко О.В. на посаду головного консультанта 

секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.  

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 

 

Різне 

 

*** 

Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх, що 27 листопада 2020 

року, зважаючи на численні звернення до Комітету представників депутатського 

корпусу, наукового середовища та громадськості, відбулось спільне засідання 

підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, служби в 

органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород нашого 

комітету із підкомітетом з питань вищої освіти Комітету з питань освіти, науки та 

інновацій. 

На даному засіданні було обговорено питання щодо забезпечення 

професійного навчання посадових осіб органів державного управління та 

місцевого самоврядування у зв’язку з передачею Національної академії 

державного управління при Президентові України до сфери управління 

Міністерства освіти і науки України. 

Голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 

О.Корнієнко зазначив, що за результатами обговорення прийнято рішення 

створити на базі зазначених підкомітетів спільну робочу групу для подальшого 

врегулювання та обговорення вказаного питання. 

Інформацію взято до відома. 

 

*** 

 

 Голова Комітету А.Клочко запропонував головам підкомітетів спільно із 

секретаріатом Комітету проаналізувати явку/присутність членів підкомітетів на 

усіх засіданнях підкомітетів, оскільки часто наявна ситуація, що на засіданнях 

підкомітетів відсутній кворуму і не має можливості прийняття рішень.  

Пропозицію підтримано. 
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*** 

 Голова Комітету поінформував присутніх, що на майданчику Постійно 

діючої Робочої групи з питань впровадження реформи децентралізації влади в 

Україні нашого Комітету із залученням експертів та зацікавлених стейкхолдерів 

проходить публічне обговорення положень нової редакції Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні».  

Голова Комітету А.Клочко звернув увагу, що Комітет зацікавлений у 

інтенсивній підготовці даного законопроекту та запропонував голові підкомітету 

з питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення Д.Гуріну 

перед публічним обговоренням положень/статей законопроекту проводити 

попередні наради за участі керівника робочої групи – Голови Комітету та усіх 

заступників – О.Корнієнка, В.Безгіна, Д.Гуріна. 

Голова підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів 

самоорганізації населення Д.Гурін запропонував всім народним депутатам – членам 

Комітету взяти участь у роботі Робочої групи та надати свої коментарі та пропозиції 

до тексту нової редакції Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Пропозиції підтримано. 

Інформацію взято до відома. 

 

*** 

 Народні депутати України- члени Комітету обговорили питання про запрошення 

на засідання Комітету Голову української делегації для участі в Тристоронній 

контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України Л.Кравчука. 

 Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального В.Безгін 

запропонував перед ініціюванням запрошення сформувати протягом декількох днів 

перелік питань, які планується обговорити із Л.Кравчуком. 

Пропозицію підтримано. 

 

 

 

 

 

Голова Комітету                     ______________            А.КЛОЧКО 

 
 

Секретар Комітету                ______________   Д.ІСАЄНКО 

 

 

За Секретаря Комітету        ______________            А.ЗАГОРУЙКО  
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

2 грудня 2020 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державний службі (реєстр. 

№4096, н.д. Г.Третьякова, А.Шкрум та інші). 

2. Про повторний розгляд проекту Закону про внесення змін до Закону 

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

доопрацьований із врахуванням зауважень європейських партнерів). 

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

державні нагороди України» (щодо запровадження почесного звання 

«Заслужений працівник сфери телекомунікацій України») (реєстр. № 4017, 

н.д.О.Федієнко, А.Клочко, О.Корнієнко та інші). 

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

державні адміністрації» (реєстр. № 4290, КМУ, Д.Шмигаль). 

5. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо 

реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні (реєстр. 

№4298, н.д. В.Безгін, О.Корнієнко, А.Клочко, Д.Гурін, А.Загоруйко, В.Іванов, 

Г.Бондар, Р.Лозинський, Д.Микиша, О.Аліксійчук, В.Поляк, О.Літвінов, 

В.Рубльов, О.Шуляк, Л.Білозір та інші). 

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

утворення військово-цивільних адміністрацій (реєстр. № 3913, друге читання). 

7. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Лозова і 

Лозівського району Харківської області (реєстр. № 3652, КМУ, Д.Шмигаль). 

8. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області (реєстр. № 3653, КМУ, Д.Шмигаль). 

9. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Ніжин і 

Ніжинського району Чернігівської області (реєстр. № 3654, КМУ, Д.Шмигаль). 

10. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Радехова 

Червоноградського району Львівської області (реєстр. № 4081, КМУ Д.Шмигаль). 

11. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Великих Мостів 

Червоноградського району Львівської області (реєстр. № 4267, КМУ, Д.Шмигаль). 

12. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Рубіжного 

Сєвєродонецького району Луганської області (реєстр. № 4268, КМУ, Д.Шмигаль). 

13. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Шполи 

Звенигородського району Черкаської області (реєстр. № 4269, КМУ, Д.Шмигаль). 

14. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Городка 

Хмельницького району Хмельницької області (реєстр. № 4270, КМУ, Д.Шмигаль). 

15. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Арциза 

Болградського району Одеської області  (реєстр. № 4271, КМУ, Д.Шмигаль). 
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16. Проект Постанови про встановлення меж міста Рогатина Івано-

Франківського району Івано-Франківської області (реєстр. № 4272, КМУ, 

Д.Шмигаль). 

17. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Овруча 

Коростенського району Житомирської області (реєстр. № 4273, КМУ, 

Д.Шмигаль). 

ІІ. Організаційні питання 

18. Кадрове питання. 

ІІІ. Різне 


