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Запрошені: 

Абрам’юк І.С. – директор з розвитку - заступник керівника Виконавчої 

дирекції Всеукраїнської асоціації громад; 

Алфьоров О.А. – кандидат історичних наук; 

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

державної служби; 
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Василик В.В. – заступник Міністра юстиції України; 

Вітка В.Л. – 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; 

Войтович О.М. – заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів 

України; 

Войцехівський В.О. – народний депутат України; 

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

територій», експерт Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа 

публічної адміністрації в Україні»; 

Герасименко М.В. – начальник відділу військово-патріотичного 

виховання Департаменту соціального та гуманітарного забезпечення 

Міністерства оборони України; 

Золотар С.А. – директор Директорату розбудови миру Міністерства з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України; 

Козачок Я.В. – генеральний директор Директорату з питань регіональної 

політики Офісу Президента України; 

Козловська Н.В. – заступник Міністра розвитку громад та територій 

України; 

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

Любченко П.М. – Член Центральної виборчої комісії; 

Макацарія С.М. – заступник директора Департаменту політики 

міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів Міністерства фінансів України; 

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

Павлов В.Б. – радник Міністра у справах ветеранів України; 

Павлюк О.В. – керівник експертної групи розвитку місцевого 

самоврядування Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, 

територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою 

Міністерства розвитку громад та територій України; 

Пальонка І.А. – Володимир-Волинський міський голова Володимир-

Волинського району Волинської області; 

Пось С.М. – державний експерт Директорату координації державних 

політик та стратегічного планування Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Струков В.В. – радник відділу консульсько-правового забезпечення 

Управління забезпечення консульської діяльності Департаменту консульської 

служби Міністерства закордонних справ України; 

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

забезпечення Директорату з питань регіональної політики Офісу Президента 

України; 

Хоцянівська Н.В. – заступник Міністра розвитку громад та територій 

України; 

Чернишов О.М. – Міністр розвитку громад та територій України; 
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Шаповалов Є.Б. – головний спеціаліст відділу розвитку системи 

електронних реєстрів директорату розвитку системи електронних реєстрів 

Міністерства цифрової трансформації України; 

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

цифрової інфраструктури. 

*** 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Питання адміністративно-територіального устрою 

1. Про перейменування міста Володимир-Волинський Володимир-

Волинського району Волинської області. 

ІІ. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

2. Про призначення позачергових виборів Золотоніського міського голови 

Золотоніського району Черкаської області. 

3. Про призначення позачергових виборів Володарського селищного 

голови Білоцерківського району Київської області. 

ІІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

особливий порядок  місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та 

Луганської областей” (ресстр. №6342, н.д. А.Костін, А.Клочко, В.Безгін та 

інші). 

5.Проект Постанови про встановлення меж міста Бердичева 

Бердичівського району Житомирської області (реєстр. №6242, КМУ, 

Д.Шмигаль). 

6. Проект Постанови про зміну та встановлення меж міста Носівки 

Ніжинського району Чернігівської області (реєстр. №6243, KMУ, Д.Шмигаль). 

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

містобудівної діяльності” (щодо підвищення ролі громадськості у затвердженні 

на місцевому рівні містобудівної документації) (реєстр. №5604, н.д. Д.Гурін, 

Г.Бондар, Л.Білозір, О.Аліксійчук, Р.Лозинський та інші ). 

8. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення порядку відкликання депутатів місцевих рад, а 

також сільських, селищних та міських голів за народною ініціативою (реєстр. 

№4208, н.д. С. Гривко). 

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

Національного військового меморіального кладовища (реєстр. №4225, друге 

читання). 

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

вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень сільського, 

селищного, міського голови (реєстр. №5241, друге читання). 

ІV. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

11. Проект Закону про внесення змін до окремих законів України (щодо 

підстав дострокового припинення повноважень членів державних колегіальних 
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органів) (реєстр. №6229, н.д. А.Загоруйко, В.Безгін, А.Клочко, В.Рубльов, 

В.Поляк). 

V. Виконання контрольних повноважень 

12. Про звернення Центральної виборчої комісії стосовно вжиття заходів 

щодо законодавчого врегулювання питання фінансування проміжних  та 

повторних виборів депутатів місцевих рад, повторних виборів сільських, 

селищних,  міських голів. 

VІ. Організаційні питання 

13. Про розгляд i узгодження пропозицій Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування та Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої 

влади до проекту Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 

2022 рік. 

VІІ. Різне 

 

*** 
 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом 

порядку денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати 

України – члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 

 

Міністр розвитку громад та територій України О.Чернишов звернувся до 

народних депутатів України – членів Комітету з пропозицією розглянути 

першим за черговістю питання про розгляд i узгодження пропозицій Комітету з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування та Кабінету Міністрів України, центральних 

органів виконавчої влади до проекту Плану законопроектної роботи Верховної 

Ради  України на 2022 рік. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету запропонував включити до проекту порядку денного 

питання про делегування представників Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування до складу робочої групи з підготовки проекту Закону України 

про внесення змін до Конституції України в частині децентралізації. 
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Пропозицію підтримано. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративних послуг та 

адміністративних процедур Л.Білозір запропонувала включити до порядку 

денного засідання комітету питання про застосування Комітетом процедури 

післязаконодавчого контролю щодо Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування 

центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до 

адміністративних послуг, які надаються в електронній формі». 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування В.Безгін запропонував у розділі «Різне» розглянути 

питання про необхідність звернення до Комітету Верховної Ради України з 

питань бюджету щодо ініціювання внесення змін до статті 27 проекту Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (реєстр. №6000) задля 

підвищення ефективності використання коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій та забезпечення врахування інтересів 

місцевого самоврядування під час використання відповідного фінансового 

ресурсу. 

Пропозицію підтримано. 
 

Очільник Комітету запропонував визначитися шляхом голосування щодо 

прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому з урахуванням 

висловлених пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому з урахуванням 

висловлених пропозицій. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати 

України – члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 21 народний депутат України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

 

 *** 

 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Організаційні питання 

1. Про розгляд i узгодження пропозицій Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування та Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої 
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влади до проекту Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 

2022 рік. 

2. Про делегування представників Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування до складу робочої групи з підготовки проекту Закону України 

про внесення змін до Конституції України в частині децентралізації. 

ІІ. Питання адміністративно-територіального устрою 

3. Про перейменування міста Володимир-Волинський Володимир-

Волинського району Волинської області. 

ІІІ. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

4. Про призначення позачергових виборів Золотоніського міського голови 

Золотоніського району Черкаської області. 

5. Про призначення позачергових виборів Володарського селищного 

голови Білоцерківського району Київської області. 

ІV. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та 

Луганської областей" (ресстр. №6342, н.д. А.Костін, А.Клочко, В.Безгін та 

інші). 

7. Проект Постанови про встановлення меж міста Бердичева 

Бердичівського району Житомирської області (реєстр. №6242, КМУ, 

Д.Шмигаль). 

8. Проект Постанови про зміну та встановлення меж міста Носівки 

Ніжинського району Чернігівської області (реєстр. №6243, KMУ, Д.Шмигаль). 

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

містобудівної діяльності” (щодо підвищення ролі громадськості у затвердженні 

на місцевому рівні містобудівної документації) (реєстр. №5604, н.д. Д.Гурін, 

Г.Бондар, Л.Білозір, О.Аліксійчук, Р.Лозинський та інші ). 

10. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення порядку відкликання депутатів місцевих рад, а 

також сільських, селищних та міських голів за народною ініціативою (реєстр. 

№4208, н.д. С. Гривко). 

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

Національного військового меморіального кладовища (реєстр. №4225, друге 

читання). 

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

вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень сільського, 

селищного, міського голови (реєстр. №5241, друге читання). 

V. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

13. Проект Закону про внесення змін до окремих законів України (щодо 

підстав дострокового припинення повноважень членів державних колегіальних 

органів) (реєстр. №6229, н.д. А.Загоруйко, В.Безгін, А.Клочко, В.Рубльов, 

В.Поляк). 

VІ. Виконання контрольних повноважень 
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14. Про звернення Центральної виборчої комісії стосовно вжиття заходів 

щодо законодавчого врегулювання питання фінансування проміжних  та 

повторних виборів депутатів місцевих рад, повторних виборів сільських, 

селищних,  міських голів. 

15. Про застосування Комітетом процедури післязаконодавчого контролю 

щодо Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання 

адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних 

послуг, які надаються в електронній формі». 

VІІ. Різне 

 

*** 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про розгляд i 

узгодження пропозицій Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та 

Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади до проекту 

Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2022 рік. 

Представники Міністерства розвитку громад та територій України, 

Міністерства юстиції України, Міністерства цифрової трансформації України 

та Національного агентства України з питань державної служби ознайомили 

присутніх із відповідними пропозиціями до проекту Плану законопроектної 

роботи Верховної Ради України на 2022 рік в частині питань, які потребують 

законодавчого врегулювання та відносяться до предмету відання Комітету. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України – члени Комітету; Міністр розвитку громад та територій України 

О.Чернишов; заступник Міністра юстиції України В.Василик; заступник 

Міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури 

О.Шелест; Голова Національного агентства України з питань державної служби 

Н.Алюшина. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- схвалити узгоджені пропозиції Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування до проекту Плану законопроектної роботи 

Верховної Ради України на 2022 рік; 

- надіслати схвалені цим рішенням пропозиції Першому заступнику 

Голови Верховної Ради України О.Корнієнку та Прем’єр-міністру України 

Д.Шмигалю; 

- контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на 

Секретаря Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити узгоджені пропозиції Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
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розвитку та містобудування до проекту Плану законопроектної роботи 

Верховної Ради України на 2022 рік (додаються). 

2. Надіслати схвалені цим рішенням пропозиції Першому заступнику 

Голови Верховної Ради України О.Корнієнку та Прем’єр-міністру України 

Д.Шмигалю. 

3. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на 

Секретаря Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

На момент голосування на засіданні присутні 23 народних депутата 

України – члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 22 народних депутата України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

  

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про делегування 

представників Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до складу робочої 

групи з підготовки проекту Закону України про внесення змін до Конституції 

України в частині децентралізації. 

Доповідач повідомив присутнім, що завершено півторарічний цикл 

позапарламентських публічних консультацій щодо змін до Конституції України 

в частині децентралізації за участі представників органів місцевого 

самоврядування та їхніх всеукраїнських асоціацій: Асоціації міст України, 

Української асоціації районних та обласних рад, Всеукраїнської асоціації 

громад, Всеукраїнської асоціації об’єднаних територіальних громад, а також 

представників Офісу Президента України, Міністерства розвитку громад і 

територій України і Комітету. 

А.Клочко поінформував, що текст змін до Конституції України в частині 

децентралізації влади розміщений для публічного обговорення на веб-сайті 

Комітету та Верховної Ради України, Facebook сторінці Комітету, веб-порталі 

реформи децентралізації в Україні. 

Очільник Комітету зазначив, що враховуючи інформацію Першого 

заступника Голови Верховної Ради України О.Корнієнка, повідомлену на 

засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп) у 

Верховній Раді України 29 листопада 2021 року, щодо утворення на базі 

парламентських комітетів з питань правової політики та з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування робочої групи з підготовки проекту Закону України про 

внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади є 

необхідність делегувати до складу відповідної робочої групи представників 

Комітету. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України – члени Комітету. 
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Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- делегувати до складу робочої групи (у разі її утворення) з підготовки 

проекту Закону України про внесення змін до Конституції України щодо 

децентралізації влади, наступних представників: 

КЛОЧКА Андрія Андрійовича – народного депутата України, Голову 

Комітету; 

ЛОЗИНСЬКОГО Романа Михайловича – народного депутата України, 

Першого заступника Голови Комітету; 

БЕЗГІНА Віталія Юрійовича – народного депутата України, голову 

підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого 

самоврядування; 

БІЛОЗІР Ларису Миколаївну – народного депутата України, голову 

підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних процедур. 

- скерувати це рішення до Першого заступника Голови Верховної Ради 

України О.Корнієнка; 

- контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Делегувати до складу робочої групи (у разі її утворення) з підготовки 

проекту Закону України про внесення змін до Конституції України щодо 

децентралізації влади, наступних представників: 

КЛОЧКА Андрія Андрійовича – народного депутата України, Голову 

Комітету; 

ЛОЗИНСЬКОГО Романа Михайловича – народного депутата України, 

Першого заступника Голови Комітету; 

БЕЗГІНА Віталія Юрійовича – народного депутата України, голову 

підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого 

самоврядування; 

БІЛОЗІР Ларису Миколаївну – народного депутата України, голову 

підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних процедур. 

2. Скерувати це рішення до Першого заступника Голови Верховної Ради 

України О.Корнієнка. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря 

Комітету Д.Ісаєнка. 

На момент голосування на засіданні присутні 23 народні депутати 

України – члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 20 народних депутатів України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

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

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про 
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перейменування міста Володимир-Волинський Володимир-Волинського району 

Волинської області. 

Доповідач відзначив, що перейменування міста Володимир-Волинський 

ініційовано його жителями з метою повернення населеному пункту його 

історичної назви «Володимир». 

Відповідно до матеріалів наданих Волинською обласною радою вказаний 

населений пункт є одним із найдавніших міст України, перша документальна 

згадка про яке зафіксована у літописі часів Київської Русі «Повість минулих 

літ». У 1795 році відповідно до австро-російської угоди місто увійшло до 

складу Російської імперії. Зазначається, що саме після цього приєднання місто 

отримало до своєї назви приставку «-Волинський». Вказаний крок був 

обґрунтований  необхідністю відрізняти місто Володимир від російського міста 

Владімір-на-Клязьмі.  

 В.Безгін повідомив, що питання про перейменування міста Володимир-

Волинський Володимир-Волинського району Волинської області підтримане 

територіальною громадою на громадських слуханнях, погоджено відповідно до 

законодавства Володимир-Волинською міською та Волинською обласною 

радами. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету підтримати подання Волинської обласної ради щодо 

перейменування міста Володимир-Волинський Володимир-Волинського району 

Волинської області на місто Володимир. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України – члени Комітету; Володимир-Волинський міський голова Володимир-

Волинського району Волинської області І.Пальонка. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- підтримати подання Волинської обласної ради щодо перейменування 

міста Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської 

області на місто Володимир та доручити народним депутатам України – членам 

Комітету розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект 

Постанови Верховної Ради України «Про перейменування міста Володимир-

Волинський Володимир-Волинського району Волинської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної 

Ради України «Про перейменування міста Володимир-Волинський Володимир-

Волинського району Волинської області» прийняти в цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

під час розгляду цього питання народному депутату України, голові 

підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого 

самоврядування В.Безгіну. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати подання Волинської обласної ради щодо перейменування 

міста Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської 

області на місто Володимир та доручити народним депутатам України – членам 

Комітету розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект 
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Постанови Верховної Ради України «Про перейменування міста Володимир-

Волинський Володимир-Волинського району Волинської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної 

Ради України «Про перейменування міста Володимир-Волинський Володимир-

Волинського району Волинської області» прийняти в цілому. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

під час розгляду цього питання народному депутату України, голові 

підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого 

самоврядування В.Безгіну. 

На момент голосування на засіданні присутні 23 народні депутати 

України – члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 
 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови 

підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

демократії А.Загоруйко про призначення позачергових виборів Золотоніського 

міського голови Золотоніського району Черкаської області. 

Доповідач поінформувала, що до Верховної Ради України надійшло 

клопотання про призначення позачергових виборів Золотоніського міського 

голови Золотоніського району Черкаської області у зв’язку з достроковим 

припиненням повноважень Золотоніського міського голови Войцехівського 

Віталія Олександровича за власним бажанням на підставі звернення з 

особистою заявою про складення повноважень голови. 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету А.Загоруйко оголосила 

пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету рекомендувати Верховній 

Раді України на підставі пункту 30 частини першої статті 85 Конституції 

України та відповідно до частини першої статті 5, частини третьої статті 194, 

частини першої статті 195 Виборчого кодексу України призначити позачергові 

вибори Золотоніського міського голови Золотоніського району Черкаської 

області на неділю 27 березня 2022 року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України – члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України на підставі пункту 30 частини 

першої статті 85 Конституції України та відповідно до частини першої статті 5, 

частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу 

України призначити позачергові вибори Золотоніського міського голови 

Золотоніського району Черкаської області на неділю 27 березня 2022 року; 

- доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 
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України «Про призначення позачергових виборів Золотоніського міського 

голови Золотоніського району Черкаської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів 

Золотоніського міського голови Золотоніського району Черкаської області» в 

цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

при розгляді даного питання народному депутату України, Заступнику Голови 

Комітету, голові підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії А.Загоруйко. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України на підставі пункту 30 частини 

першої статті 85 Конституції України та відповідно до частини першої статті 5, 

частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу 

України призначити позачергові вибори Золотоніського міського голови 

Золотоніського району Черкаської області на неділю 27 березня 2022 року. 

2. Доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про призначення позачергових виборів Золотоніського міського 

голови Золотоніського району Черкаської області». 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів 

Золотоніського міського голови Золотоніського району Черкаської області» в 

цілому. 

4. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

при розгляді даного питання народному депутату України, Заступнику Голови 

Комітету, голові підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії А.Загоруйко. 

На момент голосування на засіданні присутні 23 народні депутати 

України – члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 22 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 
 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови 

підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

демократії А.Загоруйко про призначення позачергових виборів Володарського 

селищного голови Білоцерківського району Київської області. 

Доповідач поінформувала, що до Верховної Ради України надійшло 

клопотання про призначення позачергових виборів Володарського селищного 

голови Білоцерківського району Київської області у зв’язку з достроковим 

припиненням повноважень Володарського селищного голови Ференця 
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Олександра Борисовича за власним бажанням на підставі звернення з 

особистою заявою про складення повноважень голови. 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету А.Загоруйко оголосила 

пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету рекомендувати Верховній 

Раді України на підставі пункту 30 частини першої статті 85 Конституції 

України та відповідно до частини першої статті 5, частини третьої статті 194, 

частини першої статті 195 Виборчого кодексу України призначити позачергові 

вибори Володарського селищного голови Білоцерківського району Київської 

області на неділю 27 березня 2022 року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України – члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України на підставі пункту 30 частини 

першої статті 85 Конституції України та відповідно до частини першої статті 5, 

частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу 

України призначити позачергові вибори Володарського селищного голови 

Білоцерківського району Київської області на неділю 27 березня 2022 року; 

- доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про призначення позачергових виборів Володарського селищного 

голови Білоцерківського району Київської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів 

Володарського селищного голови Білоцерківського району Київської області» в 

цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

при розгляді даного питання народному депутату України, Заступнику Голови 

Комітету, голові підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії А.Загоруйко. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України на підставі пункту 30 частини 

першої статті 85 Конституції України та відповідно до частини першої статті 5, 

частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу 

України призначити позачергові вибори Володарського селищного голови 

Білоцерківського району Київської області на неділю 27 березня 2022 року. 

2. Доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про призначення позачергових виборів Володарського селищного 

голови Білоцерківського району Київської області». 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів 

Володарського селищного голови Білоцерківського району Київської області» в 

цілому. 
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4. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

при розгляді даного питання народному депутату України, Заступнику Голови 

Комітету, голові підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії А.Загоруйко. 

На момент голосування на засіданні присутні 23 народні депутати 

України – члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 
 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про проект Закону 

України про внесення зміни до статті 1 Закону України “Про особливий 

порядок  місцевого  самоврядування  в окремих  районах Донецької та 

Луганської областей" (реєстр. № 6342, н.д. А.Костін, А.Клочко, В.Безгін та 

інші). 

Доповідач зазначив, що даний законопроект вноситься у зв’язку зі 

спливом 31 грудня 2021 року терміну запровадження особливого порядку 

місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської 

областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються 

рішенням Верховної Ради України, встановленого статтею 1 Закону України 

«Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах 

Донецької та Луганської областей». 

Метою законопроекту є створення додаткових часових можливостей для 

реалізації відповідних законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання 

ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі 

принципів та норм міжнародного права і Статуту ООН. При цьому 

запропоновані зміни передбачають продовження на 1 рік можливості 

тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в 

окремих районах Донецької та Луганської областей, встановленого статтею 1 

вищевказаного Закону. 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про особливий 

порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської 

областей» (реєстр. № 6342), внесений народним депутатом України А.Костіним 

та іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу та в цілому. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України – члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення зміни до статті 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого 
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самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» (реєстр. 

№ 6342), внесений народним депутатом України А.Костіним та іншими 

народними депутатами України, відповідно до частини першої статті 23 

Регламенту Верховної Ради України включити до порядку денного шостої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання, відповідно до статті 101 

Регламенту Верховної Ради України визначити як невідкладний, скоротивши 

наполовину строк внесення альтернативних законопроектів, відповідно до 

пункту 1 частини першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної 

Ради України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та 

в цілому; 

- співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 

України із зазначеного питання визначити народного депутата України, голову 

підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого 

самоврядування В.Безгіна. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення зміни до статті 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого 

самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» (реєстр. 

№ 6342), внесений народним депутатом України А.Костіним та іншими 

народними депутатами України, відповідно до частини першої статті 23 

Регламенту Верховної Ради України включити до порядку денного шостої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання, відповідно до статті 101 

Регламенту Верховної Ради України визначити як невідкладний, скоротивши 

наполовину строк внесення альтернативних законопроектів, відповідно до 

пункту 1 частини першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної 

Ради України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та 

в цілому. 

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 

України із зазначеного питання визначити народного депутата України, голову 

підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого 

самоврядування В.Безгіна. 

На момент голосування на засіданні присутні 23 народні депутати 

України – члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 21 народний депутат України; 

«Проти» – 2 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 
 

7. 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра розвитку громад та 

територій України В.Негоди про проект Постанови Верховної Ради України 

про встановлення меж міста Бердичева Бердичівського району Житомирської 

області (реєстр. №6242, КМУ, Д.Шмигаль). 

Доповідач поінформував, що зазначений проект Постанови внесений з 

метою упорядкування адміністративно-територіального устрою, фактичного та 
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юридичного закріплення меж міста Бердичева Бердичівського району 

Житомирської області, зокрема створення повноцінного життєвого середовища 

та сприятливих умов територіального розвитку міста, забезпечення 

ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних 

ландшафтів та історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів власників 

земельних ділянок та землекористувачів. 

Проектом Постанови пропонується встановити межі міста Бердичева 

Бердичівського району Житомирської області та затвердити територію міста 

Бердичева загальною площею 3607,1047 гектара земель. 

Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Бердичева 

Бердичівського району Житомирської області погоджено Бердичівською 

міською та Житомирською обласною радами. 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект 

Постанови Верховної Ради України про встановлення меж міста Бердичева 

Бердичівського району Житомирської області (реєстр. № 6242), поданий 

Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду прийняти в цілому. 

Водночас В.Безгін зазначив, що додаток до зазначеного проекту 

Постанови (викопіювання із кадастрової карти (плану) міста Бердичева 

Бердичівського району Житомирської області) потребує техніко-юридичного 

доопрацювання, зокрема, з урахуванням положень Постанови Верховної Ради 

України «Про утворення та ліквідацію районів» № 807-IX  від 17.07.2020 р. 

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 Бердичева Бердичівського району 

Житомирської області (реєстр. № 6242), поданий Кабінетом Міністрів України, 

за наслідками розгляду прийняти в цілому; 

- у разі прийняття зазначеного проекту Постанови запропонувати 

Верховній Раді 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; 

- співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України визначити народного депутата України, голову підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 

В.Безгіна. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної 

Ради України про встановлення меж міста Бердичева Бердичівського району 
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Житомирської області (реєстр. № 6242), поданий Кабінетом Міністрів України, 

за наслідками розгляду прийняти в цілому. 

2. У разі прийняття зазначеного проекту Постанови запропонувати 

Верховній Раді 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. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України визначити народного депутата України, голову підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 

В.Безгіна. 

На момент голосування на засіданні присутні 23 народні депутати 

України – члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 22 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 

 

8. 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра розвитку громад та 

територій України В.Негоди про проект Постанови Верховної Ради України 

про зміну та встановлення меж міста Носівки Ніжинського району 

Чернігівської області (реєстр. № 6243, КМУ, Д.Шмигаль). 

Доповідач поінформував, що зазначений проект Постанови внесений з 

метою упорядкування адміністративно-територіального устрою, фактичного та 

юридичного закріплення меж міста Носівки Ніжинського району Чернігівської 

області, зокрема створення повноцінного життєвого середовища та 

сприятливих умов територіального розвитку міста, забезпечення ефективного 

використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та 

історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів власників земельних 

ділянок та землекористувачів. 

Проектом Постанови пропонується змінити межі міста Носівки 

Ніжинського району Чернігівської області, збільшивши територію міста на 

921,7 гектара земель, та затвердити територію міста Носівки загальною площею 

3607,3 гектара земель. 

Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Носівки 

Ніжинського району Чернігівської області погоджено Носівською міською, 

Ніжинською районною, Чернігівською обласною радами та Ніжинською 

районною державною адміністрацією. 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект 

Постанови Верховної Ради України про зміну та встановлення меж міста 

Носівки Ніжинського району Чернігівської області (реєстр. № 6243), поданий 

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 та встановлення меж міста Носівки Ніжинського 

району Чернігівської області (реєстр. № 6243), поданий Кабінетом Міністрів 

України, за наслідками розгляду прийняти в цілому; 

- співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України визначити народного депутата України, голову підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 

В.Безгіна. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної 

Ради України про зміну та встановлення меж міста Носівки Ніжинського 

району Чернігівської області (реєстр. № 6243), поданий Кабінетом Міністрів 

України, за наслідками розгляду прийняти в цілому. 

2. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України визначити народного депутата України, голову підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 

В.Безгіна. 

На момент голосування на засіданні присутні 23 народні депутати 

України – члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 22 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 

 

9. 

СЛУХАЛИ: інформацію народного депутата України – члена Комітету 

Д.Гуріна про проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про 

регулювання містобудівної діяльності” (щодо підвищення ролі громадськості у 

затвердженні на місцевому рівні містобудівної документації) (реєстр. №5604, 

н.д. Д.Гурін, Г.Бондар, Л.Білозір, О.Аліксійчук, Р.Лозинський та інші). 

Д.Гурін вказав, що зазначений законопроект внесено з метою 

забезпечення врахування дійсних інтересів жителів конкретних територій під 

час розроблення містобудівної документації на місцевому рівні. Прийняття 

даного проекту буде сприяти планомірній та передбачуваній забудові територій 

на основі думки широкого кола жителів конкретної території. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про 

регулювання містобудівної діяльності" в частині встановлення строку чинності 

результатів громадських обговорень проектів містобудівної документації на 

місцевому рівні. 
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Голова підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних 

відносин у межах територій забудови Г.Бондар оголосила пропозицію 

підкомітету – запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про регулювання 

містобудівної діяльності" (щодо підвищення ролі громадськості у затвердженні 

на місцевому рівні містобудівної документації) (реєстр. № 5604) за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за основу та зважаючи на необхідність 

комплексного доопрацювання законопроекту, звернутись до Голови Верховної 

Ради України з пропозицією оголосити відповідно до частини першої статті 116 

Регламенту Верховної Ради України під час розгляду даного законопроекту на 

пленарному засіданні 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, та доповнити 

законопроект змінами до інших частин статті 21 Закону України "Про 

регулювання містобудівної діяльності" щодо встановлення строку дії 

пропозицій громадськості, як результатів громадського обговорення проектів 

містобудівної документації на місцевому рівні. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України – члени Комітету; заступник Міністра розвитку громад та територій 

України Н.Козловська. 

Членами Комітету було взято до відома, що: 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України у висновку від 25.06.2021 року висловило низку зауважень щодо 

змісту законопроекту та його структури, а також зазначило, що проект потребує 

техніко-юридичного та редакційного доопрацювання; 

- заступник Міністра розвитку громад та територій України Н.Козловська  

повідомила, що Міністерство розвитку громад та територій України висловлює 

зауваження до законопроекту та вважає недоцільним ухвалення 

запропонованих змін до Закону України “Про регулювання містобудівної 

діяльності”; 

- Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування “Асоціація 

міст України” листом від 12.11.2021 року поінформувала Комітет про те, що не 

підтримує вказаний законопроект. 

 

Під час обговорення народні депутати України – члени Комітету вказали, 

що положення законопроекту стосовно терміну чинності результатів 

громадських обговорень містобудівної документації на місцевому рівні 

потребують додаткового обговорення та доопрацювання. Також було 

зазначено, що відповідно до положень цього законопроекту для забезпечення 

чинності містобудівної документації на місцевому рівні необхідно буде не 

рідше ніж кожні два роки проводити громадські обговорення, а це стане 

додатковим навантаженням (особливо фінансовим) на органи місцевого 

самоврядування та спричинить масове скасування чинної містобудівної 
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документації. Крім того, членами Комітету наголошено про необхідність 

узгодження структури проекту закону з вимогами законодавчої техніки. 

 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування пропозицію 

підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у 

межах територій забудови: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" 

(щодо підвищення ролі громадськості у затвердженні на місцевому рівні 

містобудівної документації) (реєстр. № 5604) за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу; 

- зважаючи на необхідність комплексного доопрацювання законопроекту, 

звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України 

під час розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні 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, та доповнити законопроект змінами до 

інших частин статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівної 

діяльності" щодо встановлення строку дії пропозицій громадськості, як 

результатів громадського обговорення проектів містобудівної документації на 

місцевому рівні. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати 

України – члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 5 народних депутатів України; 

«Утримались» – 15 народних депутатів України; 

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

Рішення не прийнято. 

 

 

Народний депутат України- член Комітету Т.Плачкова запропонувала 

рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо 

підвищення ролі громадськості у затвердженні на місцевому рівні 

містобудівної документації) (реєстр. № 5604) за наслідками розгляду в 

першому читанні повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати 

України – члени Комітету. 
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ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 8 народних депутатів України; 

«Утримались» – 12 народних депутатів України; 

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

Рішення не прийнято. 

 

Заступник Голови Комітету О.Шуляк запропонувала рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону 

України "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо підвищення ролі 

громадськості у затвердженні на місцевому рівні містобудівної документації) 

(реєстр.  № 5604) за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. 

Очільник Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану 

пропозицію, а також запропонував співдоповідачем при розгляді даного 

питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити народного 

депутата України, голову підкомітету з питань містобудування, благоустрою та 

земельних відносин у межах територій забудови Г.Бондар. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної 

діяльності" (щодо підвищення ролі громадськості у затвердженні на місцевому 

рівні містобудівної документації) (реєстр.  № 5604), поданий народними 

депутатами України Гуріним Д.О., Третьяковою Г.М., Тарасенком Т.П. та 

іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду в першому 

читанні відхилити.   

2. Співдоповідачем при розгляді цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України визначити народного депутата України, голову 

підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у 

межах територій забудови Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

Г.Бондар. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати 

України – члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України; 

«Проти» – 1 народний депутат України; 

«Утримались» – 5 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 

 

10. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про проект 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення порядку відкликання депутатів місцевих рад, а також сільських, 
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селищних та міських голів за народною ініціативою (реєстр. №4208, н.д. 

С.Гривко). 

Доповідач зазначив, що законопроектом передбачається внесення змін до 

законів України «Про статус депутатів місцевих рад» та «Про місцеве 

самоврядування в Україні» з метою посилення права виборців відкликати 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів шляхом 

позбавлення вищих керівних органів політичних партій права приймати 

остаточне рішення щодо цих суб’єктів у разі, якщо рішення про внесення 

пропозиції щодо відкликання прийнято на зборах виборців. Одночасно, 

законопроектом пропонується збільшити кількість підписів виборців, 

необхідних для ініціювання процедури відкликання депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів, а також збільшити відсоток вибіркової 

перевірки достовірності відомостей про громадян, що містяться в підписних 

листах, та їхніх підписів.  

В.Безгін повідомив присутнім, що Головне науково-експертне управління 

Апарату Верховної Ради України, проаналізувавши законопроект, вважає, що в 

межах існуючого законодавчого регулювання запропоновані новели є 

слушними, оскільки вони спрямовані на виправлення недоліків чинного 

порядку відкликання депутатів місцевих рад та виборних осіб місцевого 

самоврядування. Разом з тим, Головне науково-експертне управління звертає 

увагу, що інститут відкликання депутатів представницьких органів в цілому є 

спадщиною радянської державно-правової доктрини, якою ігнорувався 

визнаний в усіх європейських країнах принцип вільного депутатського мандату, 

та потребує концептуального переосмислення. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету  рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до законодавчих актів Україні щодо вдосконалення 

порядку відкликання депутатів місцевих рад, а також сільських, селищних та 

міських голів за народною ініціативою (реєстр. № 4208), внесений народним 

депутатом України С.Гривком, за наслідками розгляду в першому читанні 

повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України – члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до законодавчих актів Україні щодо вдосконалення порядку 

відкликання депутатів місцевих рад, а також сільських, селищних та міських 

голів за народною ініціативою (реєстр. № 4208), внесений народним депутатом 

України С.Гривком, за наслідками розгляду в першому читанні повернути 

суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання; 

- співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України визначити народного депутата України, голову підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 

В.Безгіна. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про внесення змін до законодавчих актів Україні щодо вдосконалення порядку 

відкликання депутатів місцевих рад, а також сільських, селищних та міських 

голів за народною ініціативою (реєстр. № 4208), внесений народним депутатом 

України С.Гривком, за наслідками розгляду в першому читанні повернути 

суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України визначити народного депутата України, голову підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 

В.Безгіна. 

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 19 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 

 

11. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань містобудування, 

благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови Г.Бондар про 

проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

Національного військового меморіального кладовища (реєстр. №4225, друге 

читання). 

Доповідач повідомила присутнім, що до розгляду зазначеного 

законопроекту у другому читанні підкомітетом з питань містобудування, 

благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови підготовлено 

порівняльну таблицю, яка містить 56 поправок і пропозицій, що надійшли від 

16 суб’єктів права законодавчої ініціативи, з яких 12 поправок та пропозицій 

пропонується врахувати, 7 – врахувати редакційно, 3 – врахувати частково, 34 – 

відхилити. 

Голова підкомітету Г.Бондар запропонувала перейти до розгляду 

поправок та пропозицій до законопроекту. 

Пропозицію підтримано. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України – члени Комітету; радник Міністра у справах ветеранів України 

В.Павлов; кандидат історичних наук О.Алфьоров. 

 

Голова підкомітету Г.Бондар запропонувала відхилити поправки та 

пропозиції за №№ 1, 4 – 9, 22 – 25, 29 –35, 37 – 49, 51, 52, 54. 

Очільник Комітету поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 19 народних депутатів 

України – членів Комітету. 
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ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 17 народних депутатів України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

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

Рішення прийнято. 
 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України підготовлений до другого 

читання проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 

щодо Національного військового меморіального кладовища (реєстр.  № 4225) 

прийняти в другому читанні та в цілому; 

- у разі прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці тексту Закону на підпис Голові Верховної Ради 

України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання; 

- доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначити голову підкомітету з питань 

містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій 

забудови Комітету Г.Бондар. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України підготовлений до 

другого читання проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо Національного військового меморіального кладовища (реєстр.  

№ 4225) прийняти в другому читанні та в цілому. 

2. У разі прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці тексту Закону на підпис Голові Верховної Ради 

України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 

3. Доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначити голову підкомітету з питань 

містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій 

забудови Комітету Г.Бондар. 

На момент голосування на засіданні присутні 19 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 
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12. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про проект 

Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень сільського, 

селищного, міського голови (реєстр. № 5241, друге читання). 

Доповідач поінформував, що до розгляду зазначеного законопроекту у 

другому читанні підкомітетом з питань адміністративно-територіального 

устрою та місцевого самоврядування підготовлено порівняльну таблицю, яка 

містить 44 поправки і пропозиції, що надійшли від 13 суб’єктів права 

законодавчої ініціативи, з яких 10 поправок та пропозицій пропонується 

врахувати, 7 – врахувати редакційно, 6 – врахувати частково, 21 – відхилити. 

Голова підкомітету В.Безгін запропонував перейти до розгляду поправок 

та пропозицій до законопроекту. 

Пропозицію підтримано. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України – члени Комітету. 

 

Голова підкомітету В.Безгін запропонував відхилити поправки та 

пропозиції за №№ 5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 27, 37, 38, 39, 40, 41, 43. 

Очільник Комітету поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 19 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 16 народних депутатів України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

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

Рішення прийнято. 
 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування пропозицію щодо 

відхилення поправок та пропозицій за №№ 6, 13, 26. 

На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 11 народних депутатів України; 

«Утримались» – 5 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 
 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 

другому читанні проекту Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень 
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сільського, селищного, міського голови (реєстр. № 5241), прийняти його в 

другому читанні та в цілому; 

- у разі прийняття проекту Закону з реєстр. № 5241 в другому читанні та в 

цілому, запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування при підготовці тексту прийнятого закону для підпису 

Головою Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним 

управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне 

доопрацювання; 

- визначити доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, 

голову підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування В.Безгіна. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України за результатами розгляду 

в другому читанні проекту Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень 

сільського, селищного, міського голови (реєстр. № 5241), прийняти його в 

другому читанні та в цілому. 

2. У разі прийняття проекту Закону з реєстр. № 5241 в другому читанні та 

в цілому, запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування при підготовці тексту прийнятого закону для підпису 

Головою Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним 

управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне 

доопрацювання. 

3. Визначити доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, 

голову підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування В.Безгіна. 

На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України; 

«Утримались» – 2 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 

 

13. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови 

підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

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

окремих законів України (щодо підстав дострокового припинення повноважень 
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членів державних колегіальних органів) (реєстр. № 6229, н.д. А.Загоруйко, 

В.Безгін, А.Клочко, В.Рубльов, В.Поляк). 

А.Загоруйко зазначила, що метою вказаного законопроекту є приведення 

норм законів України, які визначають підстави припинення повноважень голів 

та членів таких державних колегіальних органів як Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Центральна 

виборча комісія, Рахункова палата, Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку, Комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку 

та інформатизації, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, у 

відповідність з приписами абзаців першого і другого частини другої статті 651 

Закону України «Про запобігання корупції», пункту 3 частини першої статті 84 

Закону України «Про державну службу» та статей 1724–1728 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення.  

Для досягнення поставленої мети у проекті Закону, серед іншого, 

пропонується доповнити статтю 30 Закону України «Про Центральну виборчу 

комісію» положеннями, які уточнюють порядок дострокового припинення 

повноважень члена Центральної виборчої комісії у випадку притягнення його 

до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, 

а також регламентують процедуру застосування до нього дисциплінарного 

стягнення за вчинення відповідного правопорушення. 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету А.Загоруйко оголосила 

пропозицію підкомітету – вважати за доцільне запропонувати Комітету 

Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, визначеному 

головним з підготовки і опрацювання проекту Закону України «Про внесення 

змін до окремих законів України (щодо підстав дострокового припинення 

повноважень членів державних колегіальних органів)» (реєстр. № 6229 від 

27.10.2021), рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти законопроект за основу. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України – члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- вважати за доцільне запропонувати Комітету Верховної Ради України з 

питань антикорупційної політики, визначеному головним з підготовки і 

опрацювання проекту Закону України «Про внесення змін до окремих законів 

України (щодо підстав дострокового припинення повноважень членів 

державних колегіальних органів)» (реєстр. № 6229 від 27.10.2021), 

рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти законопроект за основу; 

- надіслати цей висновок до Комітету Верховної Ради України з питань 

антикорупційної політики. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Вважати за доцільне запропонувати Комітету Верховної Ради України з 

питань антикорупційної політики, визначеному головним з підготовки і 
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опрацювання проекту Закону України «Про внесення змін до окремих законів 

України (щодо підстав дострокового припинення повноважень членів 

державних колегіальних органів)» (реєстр. № 6229 від 27.10.2021), 

рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої 

статті 114 Регламенту Верховної Ради України за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти законопроект за основу. 

2. Надіслати цей висновок до Комітету Верховної Ради України з питань 

антикорупційної політики. 

На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

14. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови 

підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

демократії А.Загоруйко про звернення Центральної виборчої комісії стосовно 

вжиття заходів щодо законодавчого врегулювання питання фінансування 

проміжних  та повторних виборів депутатів місцевих рад, повторних виборів 

сільських, селищних,  міських голів. 

А.Загоруйко поінформувала присутніх, що до Комітету надійшли 

постанови Центральної виборчої комісії від 6 жовтня 2021 року № 396 «Про 

окремі питання фінансування Буринською міською радою Конотопського 

району Сумської області підготовки та проведення повторних виборів 

Буринського міського голови Конотопського району Сумської області 26 

вересня 2021 року» та від 22 жовтня 2021 року № 430 «Про питання 

фінансування окремими місцевими радами проміжних та повторних місцевих 

виборів» стосовно вжиття заходів щодо законодавчого врегулювання питання 

фінансування проміжних та повторних виборів депутатів місцевих рад, 

повторних виборів сільських, селищних, міських голів. 

Член Центральної виборчої комісії П.Любченко, повідомив присутнім 

про те, що окремі місцеві ради ігнорують вимоги виборчого законодавства 

стосовно виділення з місцевих бюджетів коштів на проведення проміжних та 

повторних виборів депутатів місцевих рад та повторних виборів сільських, 

селищних, міських голів. Рішення не ухвалювались, як правило, через 

відсутність необхідної кількості голосів депутатів місцевих рад для підтримки 

таких рішень. Водночас, є поодинокі випадки, коли ради навпаки приймали 

рішення про відмову у виділенні коштів на організацію підготовки та 

проведення місцевих виборів. 

За даними Центральної виборчої комісії, наразі, 37 місцевих рад не 

забезпечили фінансування відповідних виборів у своїх громадах, внаслідок чого 

постановами територіальних виборчих комісій вибори було визнано такими, що 

не відбулися, з огляду на відсутність фінансування підготовки та проведення 

вказаних виборів. 
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Заступник Голови Комітету, голова підкомітету А.Загоруйко оголосила 

пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету звернутися до Національної 

поліції України та Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, 

Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, 

Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, 

Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, 

Чернівецької та Чернігівської обласних державних адміністрацій з проханням 

здійснити перевірку викладених у постановах Центральної виборчої комісії 

фактів. 

Окрім зазначеного, доповідач вказала на необхідність напрацювання 

законопроекту щодо вдосконалення положень законодавства, якими 

врегульовується питання фінансового забезпечення підготовки та проведення 

місцевих виборів. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України – члени Комітету; Член Центральної виборчої комісії П.Любченко; 

директор з розвитку - заступник керівника Виконавчої дирекції Всеукраїнської 

асоціації громад І.Абрам’юк; директор громадської організації «Інститут 

розвитку територій», експерт Програми Ради Європи «Децентралізація і 

реформа публічної адміністрації в Україні» Ю.Ганущак. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- звернутися до Національної поліції України та Вінницької, Волинської, 

Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-

Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, 

Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, 

Харківської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької та Чернігівської 

обласних державних адміністрацій з проханням здійснити перевірку 

викладених у постановах Центральної виборчої комісії фактів; 

- доручити підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії підготувати та внести на розгляд Верховної Ради 

України проект Закону щодо вдосконалення положень законодавства, якими 

врегульовується питання фінансового забезпечення підготовки та проведення 

місцевих виборів; 

- надіслати дане рішення Центральній виборчій комісії; 

- контроль за виконанням даного Рішення Комітету покласти на 

Секретаря Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Звернутися до Національної поліції України та Вінницької, Волинської, 

Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-

Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, 

Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, 

Харківської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької та Чернігівської 

обласних державних адміністрацій з проханням здійснити перевірку 

викладених у постановах Центральної виборчої комісії фактів. 
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2. Доручити підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії підготувати та внести на розгляд Верховної Ради 

України проект Закону щодо вдосконалення положень законодавства, якими 

врегульовується питання фінансового забезпечення підготовки та проведення 

місцевих виборів. 

3. Надіслати дане рішення Центральній виборчій комісії. 

4. Контроль за виконанням даного Рішення Комітету покласти на 

Секретаря Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

На момент голосування на засіданні присутні 16 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

15. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративних 

послуг та адміністративних процедур Л.Білозір про застосування Комітетом 

процедури післязаконодавчого контролю щодо Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та 

функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення 

доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі». 

Доповідач поінформувала присутніх, що Комітетом в рамках виконання 

контрольної функції проводиться опитування щодо організації надання 

адміністративних послуг. 

Метою даного опитування є дослідження ефективності заходів щодо 

розбудови мережі центрів надання адміністративних послуг органами 

місцевого самоврядування у зв’язку із ліквідацією таких центрів, утворених 

районними державними адміністраціями, запроваджених Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації 

мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та 

удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в 

електронній формі». 

Л.Білозір зазначила, що участь у цьому опитуванні можуть брати як 

громадяни і представники бізнесу, які безпосередньо звертаються до центрів 

надання адміністративних послуг за отриманням адміністративних послуг, так і 

працівники центрів надання адміністративних послуг, які забезпечують їх 

надання. 

Голова підкомітету поінформувала, що Комітет також звернувся до 

Уряду, всіх всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, 

Всеукраїнської асоціації центрів надання адміністративних послуг з 

пропозицією долучитися до даної ініціативи Комітету і розповсюдити таку 

інформацію серед місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування. 

Інформацію взято до відома. 
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Різне 

 

*** 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування В.Безгін запропонував ініціювати внесення змін до 

статті 27 проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 

рік» (реєстр. №6000) задля підвищення ефективності використання коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи 

пропозиції щодо об’єктів і заходів, що можуть забезпечуватися за рахунок цієї 

субвенції) та забезпечення врахування інтересів місцевого самоврядування під 

час використання відповідного фінансового ресурсу. 

Так, членами Комітету було наголошено на необхідності включення до 

складу комісії Міністерства фінансів України для підготовки пропозицій щодо 

розподілу субвенції, передбаченої статтею 27 законопроекту, на паритетних 

засадах як членів Комітету з питань бюджету, так і членів Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування. 

З огляду на зазначене, народні депутати України - члени Комітету 

вирішили звернутися з відповідною пропозицією до Комітету Верховної Ради 

України з питань бюджету. 

Пропозицію підтримано. 

 

 

 

 

Голова Комітету                      ______________             А.КЛОЧКО 

 
 

Секретар Комітету                 ______________    Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

1 грудня 2021 року 

 

І. Організаційні питання 

1. Про розгляд i узгодження пропозицій Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування та Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої 

влади до проекту Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 

2022 рік. 

2. Про делегування представників Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування до складу робочої групи з підготовки проекту Закону України 

про внесення змін до Конституції України в частині децентралізації. 

ІІ. Питання адміністративно-територіального устрою 

3. Про перейменування міста Володимир-Волинський Володимир-

Волинського району Волинської області. 

ІІІ. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

4. Про призначення позачергових виборів Золотоніського міського голови 

Золотоніського району Черкаської області. 

5. Про призначення позачергових виборів Володарського селищного 

голови Білоцерківського району Київської області. 

ІV. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

особливий порядок місцевого самоврядування в окремих  районах Донецької та 

Луганської областей" (ресстр. №6342, н.д. А.Костін, А.Клочко, В.Безгін та 

інші). 

7. Проект Постанови про встановлення меж міста Бердичева 

Бердичівського району Житомирської області (реєстр. №6242, КМУ, 

Д.Шмигаль). 

8. Проект Постанови про зміну та встановлення меж міста Носівки 

Ніжинського району Чернігівської області (реєстр. №6243, KMУ, Д.Шмигаль). 

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

містобудівної діяльності” (щодо підвищення ролі громадськості у затвердженні 

на місцевому рівні містобудівної документації) (реєстр. №5604, н.д. Д.Гурін, 

Г.Бондар, Л.Білозір, О.Аліксійчук, Р.Лозинський та інші ). 

10. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення порядку відкликання депутатів місцевих рад, а 

також сільських, селищних та міських голів за народною ініціативою (реєстр. 

№4208, н.д. С. Гривко). 

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

Національного військового меморіального кладовища (реєстр. №4225, друге 

читання). 
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12. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень сільського, 

селищного, міського голови (реєстр. №5241, друге читання). 

V. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

13. Проект Закону про внесення змін до окремих законів України (щодо 

підстав дострокового припинення повноважень членів державних колегіальних 

органів) (реєстр. №6229, н.д. А.Загоруйко, В.Безгін, А.Клочко, В.Рубльов, 

В.Поляк). 

VІ. Виконання контрольних повноважень 

14. Про звернення Центральної виборчої комісії стосовно вжиття заходів 

щодо законодавчого врегулювання питання фінансування проміжних  та 

повторних виборів депутатів місцевих рад, повторних виборів сільських, 

селищних,  міських голів. 

15. Про застосування Комітетом процедури післязаконодавчого контролю 

щодо Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання 

адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних 

послуг, які надаються в електронній формі». 

VІІ. Різне 

 


