
Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку  

та містобудування 
 

 

КРУГЛИЙ СТІЛ 

 

"ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ  

МІСЦЕВОГО РЕФЕРЕНДУМУ В УКРАЇНІ" 

 

 
18 лютого 2022 року, 14:00 

 

гібридний формат проведення круглого столу 

(м. Київ, вулиця Алли Тарасової, 5, готель "Хаятт Рідженсі", зал "Лондон" 

та у режимі відеоконференції на платформі ZOOM) 
  

 

за сприяння та підтримки: 

 

 

 

 

 

 

у партнерстві з: 

 

 

 
 

 

 



ПРОГРАМА 
 

13:30 – 14:00 Реєстрація учасників, проходження експрес-тестування на 

коронавірус, кава-брейк 

14:00 – 14:10 

 

 

(offline) 

ВІДКРИТТЯ 

 КЛОЧКО Андрій Андрійович, народний депутат України, Голова 

Комітету Верховної  Ради  України  з  питань  організації  державної  влади,  

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування  
 

 СТЕН НЬОРЛОВ, Голова Офісу Ради Європи в Україні, Представник 

Генерального секретаря Ради Європи  з питань координації програм 

співробітництва Ради Європи 

Модерує панельні дискусії (offline) 

ЗАГОРУЙКО Аліна Леонідівна, народний депутат України, заступник Голови Комітету, 

голова підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

демократії Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

14:10 – 14:25 

 

(offline) 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ  

"ПРО МІСЦЕВИЙ РЕФЕРЕНДУМ" (реєстр. № 5512) 

  КИРИЧЕНКО Юлія Миколаївна, член Робочої групи з розробки 

проектів законів з питань народовладдя, член правління Громадської 

організації "Центр політико-правових реформ" 
 

14:25 – 14:40 

 

(online) 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ ВИСНОВКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ 

"ЗА ДЕМОКРАТІЮ ЧЕРЕЗ ПРАВО" (ВЕНЕЦІЙСЬКОЇ КОМІСІЇ) 

ЩОДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ  

"ПРО МІСЦЕВИЙ РЕФЕРЕНДУМ" (реєстр. № 5512) 

 Нікос АЛІВІЗАТОС (Nikos ALIVIZATOS), доктор юридичних наук, 

професор з конституційного права Афінського університету, член 

Венеційської комісії з 2013 року 

 Ейріні ГУНАРІ (Eirini GOUNARI), експерт з питань виборів Бюро з 

демократичних інститутів і прав людини 

14:40 – 15:40 

 

(offline) 

ПОЗИЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ І ГРУП 

 

 БЕЗГІН Віталій Юрійович, народний депутат України, голова 

підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування 
 

 БІЛОЗІР Лариса Миколаївна, народний депутат України, голова 

підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних 

процедур Комітету Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування 



 

 СОВГИРЯ Ольга Володимирівна, народний депутат України, заступник 

Голови Комітету, голова підкомітету з питань політичної реформи та 

конституційного права Комітету Верховної Ради України з питань 

правової політики, член Робочої групи з розробки проектів законів з 

питань народовладдя 
 

 ВЕНІСЛАВСЬКИЙ Федір Володимирович, народний депутат України, 

голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету Верховної 

Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, член 

Робочої групи з розробки проектів законів з питань народовладдя 
 

 СОБОЛЄВ Сергій Владиславович, народний депутат України, член 

Комітету Верховної Ради України з питань правової політики 
 

 ЛОЗИНСЬКИЙ Роман Михайлович, народний депутат України, 

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування 
 

 НІМЧЕНКО Василь Іванович, народний депутат України, Перший 

заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової 

політики 

 

15:40 – 16:10 

 

(online) 

ВИСТУПИ ПРЕДСТАВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ 

 

 ЛЮБЧЕНКО Павло Миколайович, член Центральної виборчої комісії 
 

 НЕГОДА В’ячеслав Андронович,  заступник Міністра розвитку громад 

та територій України 

 

 КОТИК Євген Дмитрович, Перший заступник Міністра соціальної 

політики України 
 

 БАНЧУК Олександр Анатолійович, заступник Міністра юстиції 

України 

 

16:10 – 16:40 

 

(online) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГЛЯДИ ПРЕДСТАВНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ АСОЦІАЦІЙ  

ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ГОЛІВ ГРОМАД 

 КОРІННИЙ Олександр Олександрович, голова Всеукраїнської 

асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація об’єднаних 

територіальних громад", Новоукраїнський міський голова 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 
 

 ДУБЧАК Людмила Миколаївна, заступник директора Центру сприяння 

сталому територіальному розвитку Секретаріату Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування "Українська асоціація районних та 

обласних рад" 
 

 МЯГКОХОД Володимир Михайлович, заступник виконавчого 

директора Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

"Асоціація міст України" 

 

 



 

 

 

 
16:40 – 16:50 

 

(online) 

 

 СЛОБОДЯНИК Іван Леонідович, виконавчий директор Всеукраїнської 

асоціації органів місцевого самоврядування "Всеукраїнська асоціація 

громад" 
 

 КИРИЛЮК Оксана Олександрівна, виконавчий директор 

Всеукраїнської громадської організації "Асоціації малих міст України" 
 

 ВЕСНЯНИЙ Валерій Михайлович, Тульчинський міський голова 

Тульчинського району Вінницької області 
 

 ШИНКАР Микола Григорович, заступник Рогатинського міського 

голови Івано-Франківського району Івано-Франківської області 
 

 ШЕВЕЛЬ Сергій Михайлович,  заступник виконавчого директора 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація 

об’єднаних територіальних громад" 
 

16:50 – 17:50 

 

 

(offline, 

online) 

ПОЗИЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ ВІТЧИЗНЯНИХ І МІЖНАРОДНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ІНСТИТУЦІЙ 

 АЙВАЗОВСЬКА Ольга Павлівна, голова правління Всеукраїнської 

громадської організації "Громадянська мережа "ОПОРА" (offline) 
 

 КОВРИЖЕНКО Денис Сергійович, старший експерт з юридичних 

питань Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) в Україні (offline) 

 

 ПОБЕРЕЖНИЙ Євген Віталійович, співробітник з питань виборів та 

врядування Координатора проектів ОБСЄ в Україні  (online) 
 

 МАРУСЯК Олександр Васильович, експерт з конституційного права 

Громадської організації "Центр політико-правових реформ" (offline) 
 

 ЛЯЛЮК Олексій Юрійович, завідуючий відділом конституційно-

правових проблем державного будівництва та місцевого самоврядування 

Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого 

самоврядування Національної академії правових наук України (online) 
 

 ЗАХАРЧЕНКО Мар’яна Станіславівна, експерт з юридичних питань 

проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Підвищення 

ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування" 

("ГОВЕРЛА") (online) 
 

 ГЛІЖИНСЬКА Олександра Вікторівна, виконавчий директор та 

керівник проектів "Інституту Республіка" партнерської Громадської 

організації Національний демократичний інститут (offline) 
 

 ВЕНГЕР Володимир Миколайович, експерт Національного 

університету "Києво-Могилянська академія" (offline) 
 

 ФЕДОРЕНКО Владислав Леонідович, вчений секретар Науково-

консультативної ради при Голові Верховної Ради України (offline) 
 

 КУЯН Ірина Анатоліївна,  завідувач сектору експертних робіт відділу 

проблем розвитку національного законодавства Інституту законодавства 

Верховної Ради України (offline) 



17:50 – 18:00 

(offline, 

online) 

ЗАГАЛЬНЕ ОБГОВОРЕННЯ  

18:00 – 18.05 

 

(offline) 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ. ЗАКРИТТЯ 

ЗАГОРУЙКО Аліна Леонідівна, народний депутат України, заступник 

Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої демократії Комітету Верховної Ради України 

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 
 

 Кава-брейк. 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ: 

 
Презентація …………………до 15 хв. 

Виступ ………………….…... до 6 хв. 

Виступ в обговоренні……… до 2 хв. 

Відповідь на питання ……… до 1 хв. 


