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Микиша Д.С., Поляк В.М., Плачкова Т.М., Рубльов В.В., Саврасов М.В., 

Стріхарський А.П., Чорний Д.С., Шуляк О.О., 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., Казімірова І.І.; головні консультанти Дмитрук Л.В., 

Каніковська В.О., Коваленко В.М., Корнієнко Т.М., Маценко М.М.,  

Падалко О.В., Пилявський Ю.О. 
 

Запрошені: 

Айвазовська О.П. – Голова правління Всеукраїнської громадської 

організації «Громадянська мережа «ОПОРА»; 

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

державної служби; 

Брусенський В.П. – Голова Каховської районної ради Херсонської області; 

Гаврилюк А.О. – керівник експертної групи з розвитку медичних послуг 

Директорату медичних послуг Міністерства охорони здоров'я України; 
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Даниленко О.Ю. – заступник Голови Секретаріату Всеукраїнської 

асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та 

обласних рад»; 

Дементьєв В. – державний експерт Міністерства освіти і науки України; 

Демська О.М. – Голова Національної комісії зі стандартів державної мови; 

Закусило О.П. – директор Директорату розвитку системи електронних 

реєстрів Міністерства цифрової трансформації України; 

Кармаза О.О. – Член Центральної виборчої комісії; 

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

політики Офісу Президента України; 

Козіна В.В. – адвокат, керівник правової групи Офісу підтримки реформи 

децентралізації влади при Міністерстві розвитку громад та територій України; 

Колтун В.С. – в.о. завідувача кафедри регіональної політики Інституту 

публічного управління та державної служби Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, доктор наук з державного управління, 

професор; 

Кузьміних С.В. – народний депутат України; 

Лисенко М.О. – заступник Дніпровського міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та 

інфраструктури Дніпровської міської ради; 

Мягкоход  В.М. – директор Центрального Офісу впровадження 

децентралізаційної реформи Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України»; 

Нікітчин С.О. – заступник директора Департаменту - начальник відділу 

супроводу проектів цифрової трансформації Департаменту координації проектів 

цифрової трансформації Міністерства цифрової трансформації України; 

Подорожній В.А. – генеральний директор Директорату регіональної 

політики Міністерства розвитку громад та територій України; 

Прибитько С.В. – керівник експертної групи мобільного ШСД 

Директорату фіксованого та мобільного ШСД Міністерства цифрової 

трансформації України; 

Рогова В.Б. – заступник Міністра освіти і науки України; 

Саєнко С.В. – заступник Директора - начальник відділу юстиції та 

внутрішніх справ Департаменту ЄС і НАТО Міністерства закордонних справ 

України; 

Сегін В.Ф. – координатор впровадження політики Проекту «PROSTO»; 

Слючарчик Н.О. – експерт з питань освіти Всеукраїнської асоціації громад; 

Федченко Л.О. – експерт групи з юридичних питань Офісу підтримки 

реформи децентралізації влади при Міністерстві розвитку громад та територій 

України; 

Халєєва А.П. – директор Директорату функціонального розвитку 

цифровізації Міністерства цифрової трансформації України; 

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

України; 
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Шевчук–Клюжева О.В. – член Національної комісії зі стандартів 

державної мови; 

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

цифрової інфраструктури. 

 

*** 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

1. Про зміну дати призначення позачергових місцевих виборів у проектах 

постанов: 

«Про призначення позачергових виборів депутатів Прилуцької міської 

ради Прилуцького району Чернігівської області» (реєстр. №6058); 

 «Про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови 

Криворізького району Дніпропетровської області» (реєстр. №6116); 

«Про призначення позачергових виборів Володарського селищного голови 

Білоцерківського району Київської області» (реєстр. №6380); 

«Про призначення позачергових виборів Миколаївського сільського 

голови Дніпровського району Дніпропетровської області» (реєстр. №6448); 

«Про призначення позачергових виборів Тереблеченського сільського 

голови Чернівецького району Чернівецької області» (реєстр. №6449). 

2. Про призначення позачергових виборів Запорізького міського голови 

Запорізького району Запорізької області. 

3. Про призначення позачергових виборів Бердянського міського голови 

Бердянського району Запорізької області. 

4. Про призначення позачергових виборів Свалявського міського голови 

Мукачівського району Закарпатської області. 

5. Про призначення позачергових виборів Золотопотіцького селищного 

голови Чортківського району Тернопільської області. 

6. Про призначення позачергових виборів Седнівського селищного голови 

Чернігівського району Чернігівської області. 

7. Про призначення позачергових виборів Цебриківського селищного 

голови Роздільнянського району Одеської області. 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

8. Проект Закону про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві положення» 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо спрощення 

розміщення технічних засобів електронних комунікацій (реєстр. №5811, друге 

читання, повторний розгляд). 

9. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

присвоєння почесного звання «Батько-герой» (реєстр. №6162, М.Бардіна, 

А.Клочко, Л.Білозір, Д.Микиша, О.Корнієнко та інші). 

10. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо забезпечення прозорості місцевого 

самоврядування (реєстр. № 6401, н.д. Р.Лозинський, В.Безгін, О.Аліксійчук, 
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А.Загоруйко, І.Гузь, А.Клочко, О.Літвінов, Л.Білозір, В.Поляк, Д.Микиша, 

В.Рубльов, Д.Гурін, І.Юнаков та інші). 

11. Проект Закону про внесення змін до статті 16 Закону України «Про 

поховання та похоронну справу» щодо особливостей поховання померлих 

одиноких громадян (реєстр. №6111, н.д. С.Кузьміних, В.Зуб). 

12. Про повторний розгляд у другому читанні проекту Закону про внесення 

змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку дострокового 

припинення повноважень сільського, селищного, міського голови (реєстр. 

№5241) із зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної 

Ради України. 

ІІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

13. Проект Закону про транскордонне співробітництво (реєстр. №6082, 

КМУ, Д.Шмигаль). 

ІV. Організаційні питання 

14. Про внесення змін до рішення Комітету від 3 листопада 2021 року «Про 

обрання голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» 

щодо включення народного депутата України А.Загоруйко до складу підкомітету 

з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 

та підкомітету з питань державного архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду, ліцензування і страхування у будівництві. 

15. Про пропозиції Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до 

проекту порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання (лютий - липень 2022 року). 

16. Про План роботи Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період 

сьомої сесії Верховної Ради України IХ скликання. 

17. Звіт Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за шосту сесію 

Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2021 року - січень 2022 

року). 

18. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування на лютий 2022 року. 

19. Про інформацію Національної комісії зі стандартів державної мови 

щодо проведення іспитів громадянами, яким потрібно підтверджувати рівень 

володіння державною мовою для виконання службових обов'язків. 

20. Про інформацію Міністерства цифрової трансформації України щодо 

запровадження дистанційного електронного голосування на виборах в Україні. 

21. Про інформацію Міністерства освіти і науки України щодо дорожньої 

карти з вирішення питання фінансового забезпечення закладів загальної 

середньої освіти у 2022 році (відповідно до рішення Комітету від 15 грудня 2021 

року). 
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22. Про моніторинг реалізації проекту «Місцеве спостереження за 

політичними процесами в Україні», що впроваджується Всеукраїнською 

громадською організацією «Громадянська мережа «ОПОРА»». 

23. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення сфери поховання. 

24. Про Меморандум щодо співпраці між Комітетом  Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування та проектом «Підтримка доступності 

послуг в Україні» (PROSTO), що фінансується Урядом Швеції через Шведське 

агентство міжнародного розвитку SIDA та реалізується компанією SKL 

International щодо покращення якості публічних (у тому числі адміністративних) 

послуг, що надаються жителям територіальних громад та загальної підтримки 

впровадження реформи децентралізації. 

V. Різне 

 
 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу. 

На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 15 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 

 

Голова підкомітету з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду, ліцензування і страхування у будівництві В.Іванов 

запропонував у розділі «Різне» заслухати голову Каховської районної ради 

Херсонської області В.Брусенського щодо проблематики діяльності районних 

рад. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував змінити черговість розгляду 

питань порядку денного засідання Комітету. 

Пропозицію підтримано. 

 

Очільник Комітету запропонував визначитися шляхом голосування щодо 

прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому з урахуванням 

висловлених пропозицій. 
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УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому з урахуванням 

висловлених пропозицій. 

На момент голосування на засіданні присутні 18 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 17 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 

 

 *** 

 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

1. Про зміну дати призначення позачергових місцевих виборів у проектах 

постанов: 

«Про призначення позачергових виборів депутатів Прилуцької міської 

ради Прилуцького району Чернігівської області» (реєстр. №6058); 

 «Про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови 

Криворізького району Дніпропетровської області» (реєстр. №6116); 

«Про призначення позачергових виборів Володарського селищного голови 

Білоцерківського району Київської області» (реєстр. №6380); 

«Про призначення позачергових виборів Миколаївського сільського 

голови Дніпровського району Дніпропетровської області» (реєстр. №6448); 

«Про призначення позачергових виборів Тереблеченського сільського 

голови Чернівецького району Чернівецької області» (реєстр. №6449). 

2. Про призначення позачергових виборів Запорізького міського голови 

Запорізького району Запорізької області. 

3. Про призначення позачергових виборів Бердянського міського голови 

Бердянського району Запорізької області. 

4. Про призначення позачергових виборів Свалявського міського голови 

Мукачівського району Закарпатської області. 

5. Про призначення позачергових виборів Золотопотіцького селищного 

голови Чортківського району Тернопільської області. 

6. Про призначення позачергових виборів Седнівського селищного голови 

Чернігівського району Чернігівської області. 

7. Про призначення позачергових виборів Цебриківського селищного 

голови Роздільнянського району Одеської області. 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

8. Проект Закону про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві положення» 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо спрощення 

розміщення технічних засобів електронних комунікацій (реєстр. №5811, друге 

читання, повторний розгляд). 



 7 

9. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

присвоєння почесного звання «Батько-герой» (реєстр. № 6162, М.Бардіна, 

А.Клочко, Л.Білозір, Д.Микиша, О.Корнієнко та інші). 

10. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо забезпечення прозорості місцевого 

самоврядування (реєстр. № 6401, н.д. Р.Лозинський, В.Безгін, О.Аліксійчук, 

А.Загоруйко, І.Гузь, А.Клочко, О.Літвінов, Л.Білозір, В.Поляк, Д.Микиша, 

В.Рубльов, Д.Гурін, І.Юнаков та інші). 

11. Проект Закону про внесення змін до статті 16 Закону України «Про 

поховання та похоронну справу» щодо особливостей поховання померлих 

одиноких громадян (реєстр. № 6111, н.д. С.Кузьміних, В.Зуб). 

12. Про повторний розгляд у другому читанні проекту Закону про внесення 

змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку дострокового 

припинення повноважень сільського, селищного, міського голови (реєстр. 

№ 5241) із зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної 

Ради України. 

ІІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

13. Проект Закону про транскордонне співробітництво (реєстр. № 6082, 

КМУ, Д.Шмигаль). 

ІV. Організаційні питання 

14. Про внесення змін до рішення Комітету від 3 листопада 2021 року “Про 

обрання голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування” 

щодо включення народного депутата України А.Загоруйко до складу підкомітету 

з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 

та підкомітету з питань державного архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду, ліцензування і страхування у будівництві. 

15. Про пропозиції Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до 

проекту порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання (лютий - липень 2022 року). 

16. Про План роботи Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період 

сьомої сесії Верховної Ради України IХ скликання. 

17. Звіт Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за шосту сесію 

Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2021 року - січень 2022 

року). 

18. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування на лютий 2022 року. 

19. Про інформацію Національної комісії зі стандартів державної мови 

щодо проведення іспитів громадянами, яким потрібно підтверджувати рівень 

володіння державною мовою для виконання службових обов'язків. 
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20. Про інформацію Міністерства цифрової трансформації України щодо 

запровадження дистанційного електронного голосування на виборах в Україні. 

21. Про інформацію Міністерства освіти і науки України щодо дорожньої 

карти з вирішення питання фінансового забезпечення закладів загальної 

середньої освіти у 2022 році (відповідно до рішення Комітету від 15 грудня 2021 

року). 

22. Про моніторинг реалізації проекту “Місцеве спостереження за 

політичними процесами в Україні”, що впроваджується Всеукраїнською 

громадською організацією «Громадянська мережа «ОПОРА»». 

23. Про Меморандум щодо співпраці між Комітетом  Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування та проектом “Підтримка доступності 

послуг в Україні” (PROSTO), що фінансується Урядом Швеції через Шведське 

агентство міжнародного розвитку SIDA та реалізується компанією SKL 

International щодо покращення якості публічних (у тому числі адміністративних) 

послуг, що надаються жителям територіальних громад та загальної підтримки 

впровадження реформи децентралізації. 

24. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення сфери поховання. 

V. Різне 

 

 

*** 
 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про зміну дати призначення позачергових місцевих виборів у 

окремих проектах постанов Верховної Ради України. 

Доповідач вказала на необхідність перегляду та визначення іншої дати 

призначення позачергових виборів у проектах постанов Верховної ради України 

про призначення позачергових виборів депутатів Прилуцької міської ради 

Прилуцького району Чернігівської області (реєстр. № 6058), про призначення 

позачергових виборів Криворізького міського голови Криворізького району 

Дніпропетровської області (реєстр. № 6116), про призначення позачергових 

виборів Володарського селищного голови Білоцерківського району Київської 

області (реєстр. № 6380), про призначення позачергових виборів Миколаївського 

сільського голови Дніпровського району Дніпропетровської області (реєстр. № 

6448), про призначення позачергових виборів Тереблеченського сільського 

голови Чернівецького району Чернівецької області (реєстр. № 6449), що 

знаходяться на розгляді Верховної Ради України, з урахуванням вимоги частини 

першої статті 195 Виборчого кодексу України, відповідно до якої позачергові 

місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж за 

шістдесят днів до дня виборів. 
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Заступник Голови Комітету, голова підкомітету А.Загоруйко оголосила 

пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету рекомендувати Верховній 

Раді України при розгляді проектів постанов Верховної Ради України про 

призначення окремих позачергових місцевих виборів з реєстр №№ 6058, 6116, 

6380, 6448, 6449 змінити запропоновану в них дату призначення виборів на 30 

жовтня 2022 року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

  

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України при розгляді проектів постанов 

Верховної Ради України про призначення окремих позачергових місцевих 

виборів з реєстр №№ 6058, 6116, 6380, 6448, 6449 змінити запропоновану в них 

дату призначення виборів на 30 жовтня 2022 року. 

- доручити поінформувати Верховну Раду України про дане рішення 

Комітету під час розгляду у сесійній залі проектів постанов з реєстр. №№ 6058, 

6116, 6380, 6448, 6449 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 при розгляді проектів постанов 

Верховної Ради України про призначення позачергових виборів депутатів 

Прилуцької міської ради Прилуцького району Чернігівської області (реєстр. 

№6058), про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови 

Криворізького району Дніпропетровської області (реєстр. №6116), про 

призначення позачергових виборів Володарського селищного голови 

Білоцерківського району Київської області (реєстр. №6380), про призначення 

позачергових виборів Миколаївського сільського голови Дніпровського району 

Дніпропетровської області (реєстр. №6448), про призначення позачергових 

виборів Тереблеченського сільського голови Чернівецького району Чернівецької 

області (реєстр. №6449) змінити запропоновану в них дату призначення виборів 

на 30 жовтня 2022 року. 

2. Доручити поінформувати Верховну Раду України про дане рішення 

Комітету під час розгляду у сесійній залі проектів постанов з реєстр. №№ 6058, 

6116, 6380, 6448, 6449 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 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 19 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 

 

*** 
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Голова Комітету А.Клочко запропонував розглянути та обговорити всі 

питання про призначення окремих позачергових місцевих виборів одночасно, 

однак рішення щодо кожного питання приймати окремо. 

Пропозицію підтримано. 
 

*** 

 

2-7. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про призначення окремих позачергових місцевих виборів. 

Доповідач повідомила, що до Верховної Ради України надійшли 

клопотання про призначення позачергових виборів: 

- Запорізького міського голови Запорізького району Запорізької області у 

зв’язку з достроковим припиненням повноважень міського голови Буряка 

Володимира Вікторовича за власним бажанням на підставі звернення з 

особистою заявою про складення повноважень міського голови; 

- Бердянського міського голови Бердянського району Запорізької області у 

зв’язку з достроковим припиненням повноважень міського голови Баранова 

Валерія Олексійовича за власним бажанням на підставі звернення з особистою 

заявою про складення повноважень міського голови; 

- Свалявського міського голови Мукачівського району Закарпатської 

області у зв’язку з достроковим припиненням повноважень міського голови  

Григи Юрія Юрійовича за власним бажанням на підставі звернення з особистою 

заявою про складення повноважень міського голови; 

- Золотопотіцького селищного голови Чортківського району 

Тернопільської області у зв’язку зі смертю селищного голови Прокіпчука 

Михайла Дмитровича; 

- Седнівського селищного голови Чернігівського району Чернігівської 

області у зв’язку з достроковим припиненням повноважень селищного голови 

Маслова Сергія Миколайовича за власним бажанням на підставі звернення з 

особистою заявою про складення повноважень селищного голови; 

- Цебриківського селищного голови Роздільнянського району Одеської 

області у зв’язку з достроковим припиненням повноважень Цебриківського 

селищного голови Барнасевича Володимира Франковича за власним бажанням 

на підставі звернення з особистою заявою про складення повноважень 

селищного голови. 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету А.Загоруйко оголосила 

пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету рекомендувати Верховній 

Раді України призначити позачергові вибори Запорізького міського голови 

Запорізького району Запорізької області, Бердянського міського голови 

Бердянського району Запорізької області, Свалявського міського голови 

Мукачівського району Закарпатської області, Золотопотіцького селищного 

голови Чортківського району Тернопільської області, Седнівського селищного 
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голови Чернігівського району Чернігівської області та Цебриківського 

селищного голови Роздільнянського району Одеської області на неділю 30 

жовтня 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 Запорізького міського голови 

Запорізького району Запорізької області на неділю 30 жовтня 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 Запорізького міського голови 

Запорізького району Запорізької області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів Запорізького 

міського голови Запорізького району Запорізької 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 Запорізького міського голови 

Запорізького району Запорізької області на неділю 30 жовтня 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 Запорізького міського голови 

Запорізького району Запорізької 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 Запорізького 

міського голови Запорізького району Запорізької 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 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 19 народних депутатів України; 
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«Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

 

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 Бердянського міського голови 

Бердянського району Запорізької області на неділю 30 жовтня 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 Бердянського міського голови 

Бердянського району Запорізької області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів Бердянського 

міського голови Бердянського району Запорізької 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 Бердянського міського голови 

Бердянського району Запорізької області на неділю 30 жовтня 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 Бердянського міського голови 

Бердянського району Запорізької 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 Бердянського 

міського голови Бердянського району Запорізької 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 присутній 21 народний депутат 

України – член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 20 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 
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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 Свалявського міського голови 

Мукачівського району Закарпатської області на неділю 30 жовтня 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 Свалявського міського голови 

Мукачівського району Закарпатської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів Свалявського 

міського голови Мукачівського району Закарпатської 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 Свалявського міського голови 

Мукачівського району Закарпатської області на неділю 30 жовтня 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 Свалявського міського голови 

Мукачівського району Закарпатської 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 Свалявського 

міського голови Мукачівського району Закарпатської 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 присутній 21 народний депутат 

України – член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 20 народних депутатів України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 
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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 Золотопотіцького селищного голови 

Чортківського району Тернопільської області на неділю 30 жовтня 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 Золотопотіцького селищного 

голови Чортківського району Тернопільської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів 

Золотопотіцького селищного голови Чортківського району Тернопільської 

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 Золотопотіцького селищного голови 

Чортківського району Тернопільської області на неділю 30 жовтня 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 Золотопотіцького селищного 

голови Чортківського району Тернопільської області». 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів 

Золотопотіцького селищного голови Чортківського району Тернопільської 

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 присутній 21 народний депутат 

України – член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 
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- 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 Седнівського селищного голови 

Чернігівського району Чернігівської області на неділю 30 жовтня 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 Седнівського селищного 

голови Чернігівського району Чернігівської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів Седнівського 

селищного голови Чернігівського району Чернігівської 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 Седнівського селищного голови 

Чернігівського району Чернігівської області на неділю 30 жовтня 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 Седнівського селищного 

голови Чернігівського району Чернігівської області». 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів Седнівського 

селищного голови Чернігівського району Чернігівської 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 присутній 21 народний депутат 

України – член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 

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 
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України призначити позачергові вибори Цебриківського селищного голови 

Роздільнянського району Одеської області на неділю 30 жовтня 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 Цебриківського селищного 

голови Роздільнянського району Одеської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів 

Цебриківського селищного голови Роздільнянського району Одеської 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 Цебриківського селищного голови 

Роздільнянського району Одеської області на неділю 30 жовтня 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 Цебриківського селищного 

голови Роздільнянського району Одеської 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 

Цебриківського селищного голови Роздільнянського району Одеської 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 присутній 21 народний депутат 

України – член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко нагадала 

присутнім, що до Верховної Ради України надходило звернення Запорізького 

міського голови Запорізького району Запорізької області В.Буряка щодо 
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дострокового припинення повноважень Запорізької міської ради та призначення 

позачергових виборів депутатів Запорізької міської ради. В даному зверненні 

міський голова наголошував на порушені Запорізькою міською радою законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів 

місцевих рад», «Про звернення громадян» в частині строків проведення сесій з 

розгляду земельних питань, розгляду електронних петицій тощо, а також 

зауважував, що міською радою не розглянуто низки питань місцевого значення, 

які відносяться до виключної компетенції міської ради та мають бути вирішені 

на сесії міської ради. 

Доповідач поінформувала, що з огляду на зміст статті 119 Конституції 

України, пункту 2 статті 2 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

відповідно до яких забезпечення в межах відповідної адміністративно-

територіальної одиниці законності і правопорядку, додержання прав і свобод 

громадян належить до повноважень місцевих державних адміністрацій, та статті 

28 даного Закону, якою місцевим адміністраціям надано необхідні повноваження 

для реалізації контрольно-наглядових функцій, Комітет звернувся до голови 

Запорізької обласної державної адміністрації О.Старуха з проханням вивчити 

ситуацію, що склалася в Запорізькій міській раді, поінформувати Комітет про 

результати вивчення та надати пропозиції для врахування при розгляді даного 

питання на засіданні Комітету. 

У відповіді голови Запорізької обласної державної адміністрації О.Старуха 

Комітет поінформовано, що за його розпорядженням було створено робочу 

групу для вивчення ситуації, яка склалася в Запорізькій міській раді, та здійснено 

ряд заходів для з’ясування причин дестабілізації в її роботі. У підсумку, 10 

вересня 2021 року відбулася чергова сьома сесія Запорізької міської ради 

восьмого скликання, на якій прийнято ряд господарських рішень, і, таким чином, 

роботу Запорізької міської ради на сьогодні відновлено. 

Враховуючи зазначене, Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко запропонувала зняти з контрою клопотання, яке стосується 

призначення позачергових виборів депутатів Запорізької міської ради. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат 

України – член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 17 народних депутатів України; 

«Утримались» – 3 народні депутати України; 

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

Пропозицію підтримано. 

 

*** 
 

8. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про проект Закону 

України про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві положення» Закону 
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України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо спрощення 

розміщення технічних засобів електронних комунікацій (реєстр. №5811, друге 

читання, повторний розгляд). 

Доповідач поінформував, що повторна підготовка законопроекту до 

другого читання зумовлена необхідністю внесення до нього зміни через втрату з 

1 січня 2022 року актуальності терміну набрання чинності Закону, який 

запропоновано в раніше внесеному на розгляд Верховної Ради України у 

другому читанні законопроекті на підставі ухваленого за результатами засідання 

Комітету 3 листопада 2021 року висновку. 

Законопроект наведено у вигляді порівняльної таблиці, яка містить 9 

поправок і пропозицій від 8 суб’єктів права законодавчої ініціативи. 

Очільник Комітету зазначив, що до повторного розгляду законопроект 

доповнено однією пропозицією під № 9, з урахуванням якої в разі прийняття 

законопроекту в другому читанні та в цілому – цей Закон набиратиме чинності з 

дня, наступного за днем його опублікування. 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію підкомітету з питань 

містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови 

– запропонувати Комітету підтримати враховану підкомітетом пропозицію №9. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував:  

- врахувати поправку № 9 до законопроекту; 

- рекомендувати Верховній Раді України підготовлений до другого 

читання проект Закону України про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві 

положення» Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  щодо 

спрощення розміщення технічних засобів електронних комунікацій (реєстр. № 

5811) 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; 

- визначити доповідачем від Комітету при розгляді даного питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України Голову Комітету А.Клочка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України підготовлений до другого 

читання проект Закону України про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві 

положення» Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  щодо 

спрощення розміщення технічних засобів електронних комунікацій (реєстр. № 

5811) 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 
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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. Визначити доповідачем від Комітету при розгляді даного питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України Голову Комітету А.Клочка. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат 

України – член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 20 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 

 

9. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про проект Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо присвоєння 

почесного звання «Батько-герой» (реєстр. № 6162, М.Бардіна, А.Клочко, 

Л.Білозір, Д.Микиша, О.Корнієнко та інші). 

Доповідач зазначив, що законопроект внесений з метою запровадження 

почесного звання «Батько-герой» для відзначення ролі батька у сім’ї та 

вихованні дітей, популяризації відповідального батьківства. 

Даним законопроектом пропонується шляхом внесення змін до законів 

України «Про державні нагороди України», «Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» та «Про пенсії 

за особливі заслуги перед Україною» запровадити почесне звання «Батько-

герой» та встановити рівні соціальні гарантії для жінок і чоловіків, які мають 

звання «Мати-героїня» та «Батько-герой» відповідно. 

Голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення діяльності 

органів державної влади, державних символів і нагород О.Літвінов оголосив 

пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету рекомендувати Верховній 

Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо присвоєння почесного звання «Батько-герой» (реєстр. № 6162), 

поданий народним депутатом України М.Бардіною та іншими народними 

депутатами України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за 

основу. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Членами Комітету було взято до відома, що: 

- Комітет з питань бюджету у своєму висновку до законопроекту 

наголошує, що реалізація положень законопроекту потребуватиме додаткових 

видатків з державного бюджету на виготовлення нагрудних знаків, відповідних 

посвідчень, виплату державної соціальної допомоги, пенсійне забезпечення 

відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»; 

- Комітет з питань молоді і спорту підтримує зазначений законопроект та 

пропонує рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду 

законопроекту в першому читанні прийняти за основу; 
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- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вважає, що ідея проекту стосовно встановлення почесного звання «Батько-

герой» вбачається конструктивною. Разом з тим, Головне управління у своєму 

висновку наводить низку зауважень до законопроекту; 

- Інститут законодавства Верховної Ради України, підтримуючи загалом 

ідею відповідального батьківства, у своєму висновку до законопроекту 

висловлює зауваження як концептуального характеру, так і до положень 

законопроекту; 

- Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини підтримується 

даний законопроект та наголошується на розробці Міністерством соціальної 

політики України за ініціативи Уповноваженого з прав людини нормативно-

правового акта задля законодавчого врегулювання встановлення почесного 

звання чоловікам, які самостійно виховують п’ятьох і більше дітей; 

- Міністерство соціальної політики у своїх пропозиціях до законопроекту 

відзначає, що реалізація положень законопроекту потребуватиме видатків із 

Державного бюджету України, які не забезпечені реальними джерелами їх 

фінансування; 

- Міністерство фінансів України, здійснивши експертний аналіз 

законопроекту згідно зі статтею 27 Бюджетного кодексу України, у своєму 

висновку також акцентує увагу, що реалізація положень законопроекту матиме 

вплив на видаткову частину державного бюджету України, бюджету Пенсійного 

фонду України, зокрема, на пенсійне забезпечення відповідно до Закону України 

«Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», виготовлення нагрудних 

знаків і посвідчень, виплати державної соціальної допомоги. При цьому, 

Міністерство фінансів зазначає, що визначити вартісну величину впливу на 

показники бюджету наразі неможливо у зв’язку з відсутністю вихідних даних, а 

саме кількості осіб, яким буде присвоєно таке почесне звання. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо присвоєння почесного звання 

«Батько-герой» (реєстр. № 6162), поданий народним депутатом України 

М.Бардіною та іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду 

в першому читанні прийняти за основу; 

- співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань 

законодавчого забезпечення діяльності органів державної влади, державних 

символів і нагород О.Літвінова. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо присвоєння почесного 

звання «Батько-герой» (реєстр. № 6162), поданий народним депутатом України 

М.Бардіною та іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду 

в першому читанні прийняти за основу. 
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2. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України визначити народного депутата України, голову підкомітету з 

питань законодавчого забезпечення діяльності органів державної влади, 

державних символів і нагород О.Літвінова. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат 

України – член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 

«Утримались» – 3 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

10. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету Р.Лозинського про 

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

самоврядування в Україні» щодо забезпечення прозорості місцевого 

самоврядування (реєстр. № 6401, н.д. Р.Лозинський, В.Безгін, О.Аліксійчук, 

А.Загоруйко, І.Гузь, А.Клочко, О.Літвінов, Л.Білозір, В.Поляк, Д.Микиша, 

В.Рубльов, Д.Гурін, І.Юнаков та інші). 

Доповідач поінформував присутніх, що положеннями законопроекту 

пропонується закріпити обов’язковість публікації додатків до рішень і проектів 

рішень місцевих рад, а також порядків денних засідань їх постійних комісій; 

передбачено обов’язковість онлайн-трансляцій сесій місцевих рад; створюється 

відкритий реєстр об’єктів права комунальної власності територіальної громади; 

запроваджується проведення кожні п’ять років суцільної інвентаризації всіх 

об’єктів комунальної власності територіальної громади; встановлюється 

обов’язок на сесіях місцевої ради використовувати виключно державну мову; 

усувається колізія щодо кворуму на засіданнях постійних комісій місцевих рад 

тощо. 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення 

прозорості місцевого самоврядування (реєстр. № 6401 від 07.12.2021), поданий 

народними депутатами України Р.Лозинським, В.Безгіним, О.Аліксійчуком та 

іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу та скоротити наполовину строк подання пропозицій 

і поправок до даного законопроекту при підготовці його до другого читання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Членами комітету було взято до відома, що: 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму висновку від 12 січня 2022 року до законопроекту з реєстр. № 6401 

висловлює низку зауважень до запропонованого авторами тексту; 
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- свої висновки та зауваження до законопроекту з реєстр. № 6401 надіслали 

Міністерство розвитку громад та територій України, Міністерство юстиції 

України, Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство фінансів 

України, Міністерство культури та інформаційної політики України, 

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України», «Асоціація об’єднаних територіальних громад», «Українська 

асоціація районних та обласних рад», Національна асоціація адвокатів України. 

Підтримуючи загалом мету законопроекту, зазначені суб’єкти звертають 

увагу на його окремі положення, що потребують уточнення та вдосконалення. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді включити проект Закону про внесення 

змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо 

забезпечення прозорості місцевого самоврядування (реєстр. № 6401 від 

07.12.2021), поданий народними депутатами України Р.Лозинським, В.Безгіним, 

О.Аліксійчуком та іншими народними депутатами України, до порядку денного 

сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін 

до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення 

прозорості місцевого самоврядування (реєстр. № 6401 від 07.12.2021), поданий 

народними депутатами України Р.Лозинським, В.Безгіним, О.Аліксійчуком та 

іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу; 

- рекомендувати Верховній Раді України скоротити наполовину строк 

подання пропозицій і поправок до проекту Закону з реєстр. № 6401 при 

підготовці його до другого читання; 

- визначити співдоповідачем з 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 частини третьої   

статті 93 Регламенту Верховної Ради України включити проект Закону про 

внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо 

забезпечення прозорості місцевого самоврядування (реєстр. № 6401 від 

07.12.2021), поданий народними депутатами України Р.Лозинським, В.Безгіним, 

О.Аліксійчуком та іншими народними депутатами України, до порядку денного 

сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1          

частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону 

про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування (реєстр. № 6401 від 

07.12.2021), поданий народними депутатами України Р.Лозинським, В.Безгіним, 

О.Аліксійчуком та іншими народними депутатами України, за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за основу. 
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3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини другої    

статті 109 Регламенту Верховної Ради України скоротити наполовину строк 

подання пропозицій і поправок до проекту Закону з реєстр. № 6401 при 

підготовці його до другого читання. 

4. Визначити співдоповідачем з 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 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. 

 

11. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про проект Закону 

України про внесення змін до статті 16 Закону України «Про поховання та 

похоронну справу» щодо особливостей поховання померлих одиноких громадян 

(реєстр. № 6111, н.д. С.Кузьміних, В.Зуб). 

Очільник Комітету повідомив, що за визначенням суб’єкта права 

законодавчої ініціативи законопроект подано з метою закріплення на 

законодавчому рівні можливості використання в якості навчального 

анатомічного матеріалу в медичних закладах вищої освіти тіл померлих 

одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання 

яких відмовилися рідні та тіл знайдених невпізнаних трупів. 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію підкомітету  

з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій 

забудови – запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону України про внесення змін до статті 16 Закону України «Про 

поховання та похоронну справу» щодо особливостей поховання померлих 

одиноких громадян (реєстр. № 6111), поданий народними депутатами України 

Кузьміних  С.В. та Зубом  В.О., за наслідками розгляду в першому читанні 

відхилити. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; народний депутат України С.Кузьміних. 

Народні депутати України-члени Комітету під час обговорення 

законопроекту відзначили, що забезпечення потреб освітнього процесу 

анатомічними матеріалами чи тілами померлих може та повинно відбуватися 

шляхом реалізації положень частини шостої статті 6 Закону України «Про 

поховання та похоронну справу» на підставі волевиявлення громадянина щодо 

ставлення до його тіла після смерті. 

 

 



 24 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України не включати до порядку денного 

сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону України 

про внесення змін до статті 16 Закону України «Про поховання та похоронну 

справу» щодо особливостей поховання померлих одиноких громадян (реєстр.  № 

6111), поданий народними депутатами України Кузьміних С.В. та  Зубом В.О; 

- рекомендувати Верховній Раді України у разі включення проекту Закону 

України про внесення змін до статті 16 Закону України «Про поховання та 

похоронну справу» щодо особливостей поховання померлих одиноких громадян 

(реєстр. № 6111), поданого народними депутатами України Кузьміних  С.В. та 

Зубом  В.О., до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання, за наслідками розгляду в першому читанні його відхилити; 

- визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій 

забудови Комітету Г.Бондар. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 93 Регламенту Верховної Ради України не включати до порядку денного 

сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону України 

про внесення змін до статті 16 Закону України «Про поховання та похоронну 

справу» щодо особливостей поховання померлих одиноких громадян (реєстр.  № 

6111), поданий народними депутатами України Кузьміних С.В. та  Зубом В.О. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України у разі включення проекту Закону 

України про внесення змін до статті 16 Закону України «Про поховання та 

похоронну справу» щодо особливостей поховання померлих одиноких громадян 

(реєстр. № 6111), поданого народними депутатами України Кузьміних  С.В. та 

Зубом  В.О., до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту 

Верховної Ради України за наслідками розгляду в першому читанні його 

відхилити. 

3. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій 

забудови Комітету Г.Бондар. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат 

України – член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 19 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 

 

12. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про повторний 
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розгляд у другому читанні проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законів України щодо вдосконалення порядку дострокового припинення 

повноважень сільського, селищного, міського голови (реєстр. № 5241) із 

зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради 

України. 

Доповідач повідомив присутнім, що з метою врахування зауважень 

Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 

23 грудня 2021 року ним подано 6 нових пропозицій, що не були предметом 

розгляду та прийняття рішень на засіданні Комітету 1 грудня 2021 року, а також 

запропоновано переглянути рішення Комітету щодо раніше розглянутих 5 

пропозицій народних депутатів України. 

Також В.Безгін поінформував, що підкомітетом з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування до розгляду зазначеного 

законопроекту в другому читанні було підготовлено уточнену порівняльну 

таблицю, яка містить 50 поправок та пропозицій, що надійшли від 14 суб’єктів 

права законодавчої ініціативи, з яких пропонується 15 – врахувати, 6 – врахувати 

частково, 7 – врахувати редакційно, 22 – відхилити.  

Голова підкомітету В.Безгін запропонував перейти до розгляду поправок 

та пропозицій. 

Пропозицію підтримано. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова підкомітету В.Безгін запропонував врахувати нові поправки та 

пропозиції за №№ 18, 25, 27, 38, 42, 48. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат 

України – член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 20 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 
 

Голова підкомітету В.Безгін запропонував: 

- врахувати раніше відхилену пропозицію за № 45; 

- врахувати частково раніше враховані пропозиції за №№ 47, 50; 

- відхилити раніше враховані частково пропозиції за №№ 34, 35. 

Очільник Комітету А.Клочко поставив на голосування вказані пропозиції, 

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

Закону України «Про комітети Верховної Ради України» прийняті комітетом 

акти можуть бути переглянуті, якщо за це проголосує більшість від 

затвердженого Верховною Радою України складу членів комітету. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат 

України – член Комітету. 
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ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 19 народних депутатів України; 

«Не брали участі в голосуванні» – 2 народні депутати 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 

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, 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; 

- визначити доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, 

Першого заступника Голови Комітету Р.Лозинського. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати пропозиції народного депутата України В.Безгіна щодо 

врахування зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної 

Ради України від 23 грудня 2021 року при підготовці до другого читання проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень сільського, 

селищного, міського голови (реєстр. № 5241), шляхом врахування пропозицій за 

№№ 18, 25, 27, 38, 42, 48; 

врахувати раніше відхилену пропозицію за № 45; 

врахувати частково раніше враховані пропозиції за №№ 47, 50; 

відхилити раніше враховані частково пропозиції за №№ 34, 35. 

2. 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 

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

другому читанні та в цілому; 

3. У разі прийняття проекту Закону з реєстр. № 5241 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; 
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4. Визначити доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, 

Першого заступника Голови Комітету Р.Лозинського. 

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. 

 

13. 

СЛУХАЛИ: інформацію генерального директора Директорату 

регіональної політики Міністерства розвитку громад та територій України 

В.Подорожнього про проект Закону України про транскордонне співробітництво 

(реєстр. № 6082, КМУ, Д.Шмигаль). 

За словами доповідача метою законопроекту є приведення норм 

законодавства України у відповідність до міжнародного права та удосконалення 

нормативно-правової бази для створення умов ефективного вирішення завдань 

місцевого та регіонального розвитку суб’єктів та учасників транскордонного 

співробітництва. Врегульовується питання фінансової підтримки розвитку 

транскордонного співробітництва. 

Голова підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів 

В.Рубльов оголосив пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету вважати 

за доцільне запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань 

зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, визначеному 

головним з підготовки і опрацювання проекту Закону України про 

транскордонне співробітництво (реєстр. № 6082 від 23.09.2021), рекомендувати 

Верховній Раді України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти 

даний законопроект за основу. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; генеральний директор Директорату регіональної політики 

Міністерства розвитку громад та територій України В.Подорожній. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- вважати за доцільне запропонувати Комітету Верховної Ради України з 

питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, 

визначеному головним з підготовки і опрацювання проекту Закону України про 

транскордонне співробітництво (реєстр. № 6082 від 23.09.2021), рекомендувати 

Верховній Раді України відповідно до частини першої статті 114 Регламенту 

Верховної Ради України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти 

даний законопроект за основу; 

- надіслати цей висновок до Комітету Верховної Ради України з питань 

зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. 

УХВАЛИЛИ: 
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1. Вважати за доцільне запропонувати Комітету Верховної Ради України з 

питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, 

визначеному головним з підготовки і опрацювання проекту Закону України про 

транскордонне співробітництво (реєстр. № 6082 від 23.09.2021), рекомендувати 

Верховній Раді України відповідно до частини першої статті 114 Регламенту 

Верховної Ради України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти 

даний законопроект за основу; 

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

зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. 

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. 

 

14. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про внесення змін до 

рішення Комітету від 3 листопада 2021 року «Про обрання голів та членів 

підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» щодо включення 

народного депутата України А.Загоруйко до складу підкомітету з питань 

адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування та 

підкомітету з питань державного архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду, ліцензування і страхування у будівництві. 

Доповідач поінформував, що до Комітету надійшла заява А.Загоруйко 

щодо включення її до складу підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування та підкомітету з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, ліцензування і 

страхування у будівництві. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Очільник Комітету А.Клочко запропонував: 

- внести зміни до рішення Комітету від 3 листопада 2021 року «Про 

обрання голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» та 

включити до складу підкомітету з питань адміністративно-територіального 

устрою та місцевого самоврядування та підкомітету з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду, ліцензування і страхування у 

будівництві народного депутата України А.Загоруйко; 

- контроль за виконанням цього Рішення покласти на народного депутата 

України,  Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Внести зміни до рішення Комітету від 3 листопада 2021 року «Про 

обрання голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» та 

включити до складу підкомітету з питань адміністративно-територіального 

устрою та місцевого самоврядування та підкомітету з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду, ліцензування і страхування у 

будівництві народного депутата України Загоруйко Аліну Леонідівну. 

2. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на народного депутата 

України,  Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

15. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про пропозиції 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування до проекту порядку денного сьомої 

сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий - липень 2022 року). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- затвердити Пропозиції Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до 

проекту порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання (лютий – липень 2022 року); 

 - секретаріату Комітету направити узагальнені пропозиції до Головного 

організаційного управління Апарату Верховної Ради України для підготовки 

зведеного документа;  

- контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Пропозиції Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до 

проекту порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання (лютий – липень 2022 року). (Додається).  

2. Секретаріату Комітету направити узагальнені пропозиції до Головного 

організаційного управління Апарату Верховної Ради України для підготовки 

зведеного документа.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 
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На момент голосування на засіданні присутні 19 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

16. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про План роботи 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування на період сьомої сесії Верховної Ради 

України IХ скликання. 

Доповідач зазначив, що Планом роботи Комітету на період роботи сьомої 

сесії Верховної Ради України IХ скликання передбачено щомісячний розгляд 

законопроектів, визначено відповідальні підкомітети та запропоновано провести 

за вказаний період 19 заходів Комітету. 

Також Очільник Комітету поінформував, що під час роботи сьомої сесії 

Верховної Ради України IХ скликання заплановано 2 візити до країн Євросоюзу 

– Швеції та Словенії щодо вивчення досвіду по впровадженню реформи 

децентралізації, по питанням реформи державного управління, наданню 

адміністративних послуг та адміністративній процедурі.  

Ці візити відбудуться у травні та червні завдяки партнерам Комітету: 

Шведсько-українському проекту «Підтримка децентралізації в Україні»,  

Програмі підтримки вдосконалення врядування та менеджменту (SIGMA) та 

проекту EU4PAR. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував:  

- затвердити План роботи Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період 

сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання(лютий – липень 2022 

року) з подальшим врахуванням змін та доповнень до нього; 

- контроль за виконанням плану та дотриманням термінів покласти на 

народного депутата України, Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити План роботи Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період 

сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання(лютий – липень 2022 

року) з подальшим врахуванням змін та доповнень до нього. (Додається).  

2. Контроль за виконанням плану та дотриманням термінів покласти на 

секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

На момент голосування на засіданні присутні 19 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 



 31 

Рішення прийнято. 

 

17. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про Звіт Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за шосту сесію 

Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2021 року - січень 2022 

року). 

Очільник Комітету поінформував, що всього за звітний період було 

проведено 11 засідань, в тому числі 2 в режимі відеоконференції, на яких 

розглянуто 78 питань різної спрямованості. 

На засіданнях Комітету було розглянуто, підготовлено та подано для 

розгляду на пленарних засіданнях Парламенту або до головного комітету 53 

проекти актів Верховної Ради України. 

За період роботи шостої сесії було прийнято та набрали чинності 4 закони 

України та 22 постанови Верховної Ради України з питань, що належали до 

предмету відання Комітету. 

Активну діяльність проводили 4 Робочі групи Комітету з підготовки і 

опрацювання законопроектів. 

Комітет організував і провів комітетські слухання, круглі столи і низку 

інших заходів за тематикою предмету відання. 

Також секретаріатом Комітету за цей період опрацьовано та підготовлено 

відповіді на понад 3 тисячі звернень від юридичних та фізичних осіб. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував затвердити Звіт Комітету з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування за шосту сесію Верховної Ради України дев’ятого 

скликання (вересень 2021 року – січень 2022 року). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Звіт Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за шосту 

сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2021 року – 

січень 2022 року). (Додається). 

На момент голосування на засіданні присутні 19 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

18. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету про Розклад засідань Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на лютий 2022 року. 
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- затвердити Розклад засідань Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 

лютий 2022 року; 

- головам підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим 

Розкладом, до розгляду на засіданнях Комітету; 

- контроль за виконанням цього Рішення покласти на народного депутата 

України, Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Розклад засідань Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 

лютий 2022 року. (Додається). 

2. Головам підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим 

Розкладом, до розгляду на засіданнях Комітету. 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

На момент голосування на засіданні присутні 18 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

19. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Національної комісії зі стандартів 

державної мови О.Демської щодо проведення іспитів громадянами, яким 

потрібно підтверджувати рівень володіння державною мовою для виконання 

службових обов'язків. 

За словами О.Демської за період з 16 липня 2021 року, коли в Україні 

розпочалося проведення іспитів щодо визначення рівня володіння державною 

мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної», було видано понад 93 тисячі державних 

сертифікатів громадянам України, яким потрібно було підтверджувати рівень 

володіння державною мовою для виконання службових обов'язків, та понад 400 

державних сертифікатів особам, які складали іспит для набуття громадянства. 

На момент представлення інформації Нацкомісія забезпечує проведення в 

середньому близько 1000 іспитів щодня, які логістично обслуговує 11 

працівників. При цьому кількість локацій для іспитування за останні півроку 

зросла з 32 до 160, до складу яких входять уповноважені рішенням Нацкомісії 

університети, а також інші залучені установи, визначені Кабінетом Міністрів 

України. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; Голова Національної комісії зі стандартів державної мови 
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О.Демська; Голова Національного агентства України з питань державної служби 

Н.Алюшина. 

 

 

Під час обговорення народні депутати України – члени Комітету 

висловили застереження, що на відміну від усіх регіонів України, де практично 

немає черг на складання іспитів на визначення рівня володіння державною 

мовою, досі є проблеми щодо забезпечення процедури іспитування у столиці - 

місті Києві. 

 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію: 

- інформацію Національної комісії зі стандартів державної мови щодо 

проведення іспитів громадянами, яким потрібно підтверджувати рівень 

володіння державною мовою для виконання службових обов'язків, взяти до 

відома; 

- рекомендувати Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо 

збільшення граничної чисельності державних службовців та працівників 

Національної комісії зі стандартів державної мови, а також щодо забезпечення 

створення національного центру іспитування на знання державної мови у місті 

Києві. 

Заперечень не надійшло. 

Пропозицію підтримано. 

 

Перший заступник Голови Комітету Р.Лозинський та голова підкомітету з 

питань регіональної політики та місцевих бюджетів В.Рубльов запропонували 

звернутися до обласних державних адміністрацій та обласних рад з 

рекомендацією сприяти Національній комісії зі стандартів державної мови щодо 

розвитку в громадах мережі локацій для проведення іспитів на визначення рівня 

володіння державною мовою відповідно до меморандуму про співпрацю між 

Нацкомісією і Асоціацією міст України. 

Заперечень не надійшло. 

Пропозицію підтримано. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію Національної комісії зі стандартів державної мови щодо 

проведення іспитів громадянами, яким потрібно підтверджувати рівень 

володіння державною мовою для виконання службових обов'язків, взяти до 

відома. 

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо 

збільшення граничної чисельності державних службовців та працівників 

Національної комісії зі стандартів державної мови, а також щодо забезпечення 

створення національного центру іспитування на знання державної мови у місті 

Києві. 

3. Звернутися до обласних державних адміністрацій та обласних рад з 

рекомендацією сприяти Національній комісії зі стандартів державної мови щодо 
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розвитку в громадах мережі локацій для проведення іспитів на визначення рівня 

володіння державною мовою відповідно до меморандуму про співпрацю між 

Нацкомісією і Асоціацією міст України. 

Рішення прийнято. 

 

 

20. 

СЛУХАЛИ: інформацію директора Директорату функціонального 

розвитку цифровізації Міністерства цифрової трансформації України А.Халєєвої 

щодо запровадження дистанційного електронного голосування на виборах в 

Україні. 

Голова Комітету А.Клочко нагадав присутнім, що на засіданні Комітету 

1 грудня 2021 року була підтримана пропозиція Першого заступника Голови 

Комітету Р.Лозинського – запросити на одне з засідань Комітету представників 

Міністерства цифрової трансформації України з метою інформування народних 

депутатів України – членів Комітету про перспективи законодавчого 

забезпечення електронного голосування та участі Комітету в цьому процесі. 

А.Халєєва поінформувала народних депутатів України-членів Комітету, 

що наразі Міністерство цифрової трансформації України лише вивчає 

міжнародний досвід та здійснює аналітичну роботу з приводу впровадження 

різноманітних систем електронного голосування. 

Доповідач зазначила, що у разі підготовки до запровадження 

Міністерством дистанційного електронного голосування на виборах в Україні всі 

механізми будуть напрацьовуватися спільно із Комітетом та народними 

депутатами України. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; директор Директорату функціонального розвитку 

цифровізації Міністерства цифрової трансформації України А.Халєєва. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував взяти до відома інформацію 

Міністерства цифрової трансформації України щодо запровадження 

дистанційного електронного голосування на виборах в Україні. 

Інформацію взято до відома. 

 

21. 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра освіти і науки України 

В.Рогової щодо дорожньої карти з вирішення питання фінансового забезпечення 

закладів загальної середньої освіти у 2022 році. 

Голова Комітету А.Клочко повідомив, що на засіданні Комітету 15 грудня 

2021 року було заслухано інформацію Міністерства освіти і науки України щодо 

зміни підходів до формульного розрахунку освітньої субвенції. 

Очільник Комітету нагадав, що за наслідками обговорення Комітет 

звернувся до Міністерства освіти і науки України з пропозицією створити 

оновлену робочу групу за участі народних депутатів України, представників 

Міністерства фінансів України, Асоціації міст України, Асоціації об’єднаних 
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територіальних громад та інших органів місцевого самоврядування з метою 

напрацювання дорожньої карти щодо вирішення питання фінансового 

забезпечення закладів загальної середньої освіти та надання детальних 

роз’яснень щодо розрахунків обсягу освітньої субвенції. 

В.Рогова поінформувала присутніх, що Міністерство створило міжвідомчу 

робочу групу з метою напрацювання дорожньої карти щодо вирішення питання 

фінансового забезпечення закладів освіти відповідно до Формули розподілу 

освітньої субвенції між місцевими бюджетами. 

Також доповідач ознайомила народних депутатів України – членів 

Комітету із проектом дорожньої карти щодо вирішення питання фінансового 

забезпечення закладів освіти відповідно до Формули розподілу освітньої 

субвенції у 2022 році. Документ складається з важливих кроків, зокрема – 

ініціювання внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2022 

рік» для врахування непрофінансованих напрацювань робочої групи та 

підготовка і ухвалення розпорядження Кабінету Міністрів про перерозподіл 

освітньої субвенції для виправлення неточностей.  

Заступник Міністра відзначила, що в розрахунок Формули закладено 

збільшення заробітної плати педагогів та оновлення підходів до визначення 

розрахункової наповнюваності класів (РНК) і коригування РНК, підвищення 

коефіцієнтів розрахунку субвенції для іншого педагогічного персоналу 

(директори, завучі, соціальні педагоги тощо). Це дозволило здійснити більш 

справедливий розрахунок освітньої субвенції для міських територіальних 

громад, що приєднали велику кількість сільських територій та, відповідно, 

мають великий відсоток сільського населення. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; заступник Міністра освіти і науки України В.Рогова. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував взяти до відома інформацію 

Міністерства освіти і науки України щодо дорожньої карти з вирішення питання 

фінансового забезпечення закладів загальної середньої освіти у 2022 році. 

Інформацію взято до відома. 

 

 

22. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови правління Всеукраїнської громадської 

організації «Громадянська мережа «ОПОРА» О.Айвазовської про реалізацію 

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

впроваджується Всеукраїнською громадською організацією «Громадянська 

мережа «ОПОРА»». 

Голова Комітету А.Клочко нагадав присутнім, що Комітет є бенефіціаром 

проекту Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа 

«ОПОРА»». Відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу 

міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про створення єдиної системи 

залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» 
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Комітет має кожні півроку заслуховувати звіт проекту та схвалювати результати 

його роботи. 

Голова правління Всеукраїнської громадської організації «Громадянська 

мережа «ОПОРА»» О.Айвазовська ознайомила присутніх із результатами 

поточного моніторингу проекту та зазначила, що Громадянська мережа 

«ОПОРА» в даному півріччі надавала експертну допомогу безпосередньо 

Комітету на його запити щодо окремих законопроектів, які були направлені їй в 

офіційному порядку. Також брала участь в роботі дев'яти робочих груп та 

підкомітетів щодо розробки законодавства у сфері виборів, референдумів, 

політичних партій. Зокрема, проводила експертні дослідження, фокус-групи, 

соціологічні репрезентативні опитування в другій частині півріччя, особливо 

щодо форми виборчого бюлетеня, лояльності громадян і їхніх мотивів вступати 

у політичні корупційні зв’язки з кандидатами, зокрема, продавати свій голос на 

виборах, тощо.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; Голова правління Всеукраїнської громадської організації 

«Громадянська мережа «ОПОРА» О.Айвазовська. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рішення про результати 

поточного моніторингу проекту «Місцеве спостереження за політичними 

процесами в Україні», що реалізується Всеукраїнською громадською 

організацією «Громадянська мережа «ОПОРА»» прийняти на наступному 

засіданні Комітету. 

Пропозицію підтримано. 

 

23. 

СЛУХАЛИ: інформацію координатора впровадження політики Проекту 

«PROSTO» В.Сегіна  про Меморандум щодо співпраці між Комітетом  Верховної 

Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування та проектом «Підтримка доступності 

послуг в Україні» (PROSTO), що фінансується Урядом Швеції через Шведське 

агентство міжнародного розвитку SIDA та реалізується компанією SKL 

International щодо покращення якості публічних (у тому числі адміністративних) 

послуг, що надаються жителям територіальних громад та загальної підтримки 

впровадження реформи децентралізації. 

Доповідач зазначив, що особливий акцент проекту приділений підтримці 

громад у створенні та модернізації ЦНАП, покращенні доступу мешканців до 

послуг, налагодженні діалогу між жителями та керівництвом громад. 

Проект PROSTO складається з чотирьох компонентів: 

- законодавча підтримка та адвокація – допомога у вдосконаленні 

законодавства та державних політик, щоб покращити доступність та якість 

адмінпослуг у громадах; 

- експертна підтримка – надання експертної допомоги громадам у 

створенні або вдосконаленні ЦНАП, збільшення кількості та підвищенні якості 

послуг; 
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 - тренінгові програми та обмін досвідом – проведення навчань для 

керівництва громад, керівництва та персоналу ЦНАП, щоб вони могли 

ефективніше надавати послуги мешканцям громад. Окрім професійних аспектів 

включають ділову етику та гендерну рівність; 

- інформування та залучення населення – посилення здатності громад 

інформувати про послуги у ЦНАП та залучати жителів до демократичних 

процесів у громаді. 

В.Сегін поінформував, що запланованими результатами діяльності 

проекту є: 

- посилення участі політичних лідерів громад у покращенні доступу до 

послуг для мешканців, включаючи роботу зі старостами, міжмуніципальне 

співробітництво, різні моделі ЦНАП; 

- покращення здатності персоналу ЦНАП надавати послуги жителям 

громад ефективно, якісно, гендерно-чутливо та інклюзивно; 

- підвищення рівня залучення громадян до участі у демократичних 

процесах у громаді, посилення діалогу між місцевою владою та громадою, 

підвищення участі та запиту від громадськості щодо надання послуг; 

- посилення голосу громад у питаннях щодо надання та вдосконалення 

адміністративних послуг на національному рівні, його відображення в 

адвокаційних документах та законодавстві. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; координатор впровадження політики Проекту «PROSTO» 

В.Сегін. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував взяти інформацію про проект 

«Підтримка доступності послуг в Україні» (PROSTO) до відома. А також 

відзначив, що між проектом та Комітетом в робочому порядку буде підписаний 

відповідний Меморандум про співпрацю. 

Інформацію взято до відома. 

 

24. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань житлової політики 

та захисту інвестицій в об’єкти будівництва А.Стріхарського про проект Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення сфери поховання. 

Доповідач зазначив, що законопроектом пропонується створити здорове 

конкурентне середовище між суб'єктами господарювання всіх форм власності та 

однаковий податковий клімат для комунальних та приватних компаній, а також 

встановлення конкурентних цін на надання відповідних послуг у сфері 

поховання. 

Законопроектом передбачається: 

- забезпечення належного спецтранспорту для перевезення померлих; 

- активне будівництво нових крематоріїв; 

- цифровізація місць поховання та надавачів ритуальних послуг: створення 

електронних реєстрів, що в подальшому мають бути інтегровані до застосунку 
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«Дія» для зменшення корупції та створення більш зручних підходів до обліку та 

отримання інформації громадянами.  

А.Стріхарський повідомив, що прийняття цього законопроекту у 

Парламенті наблизить чинне законодавство України до європейського підходу у 

похоронній справі, демонополізації ринку ритуальних послуг, а також нового 

рівня культури поховальних традицій. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; заступник Дніпровського міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та інфраструктури 

Дніпровської міської ради М.Лисенко. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував взяти інформацію про проект 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення сфери поховання до відома. 

Інформацію взято до відома. 

 

 

 

Різне 

 

Голова Каховської районної ради Херсонської області В.Брусенський 

поінформував народних депутатів України – членів Комітету щодо 

проблематики діяльності районних рад. 

Інформацію взято до відома. 

 

 

 

 

Голова Комітету                      ______________             А.КЛОЧКО 

 

 

За Секретаря Комітету          ______________                 А.ЗАГОРУЙКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

26 січня 2022 року 

 

І. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

1. Про зміну дати призначення позачергових місцевих виборів у проектах 

постанов: 

«Про призначення позачергових виборів депутатів Прилуцької міської 

ради Прилуцького району Чернігівської області» (реєстр. №6058); 

 «Про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови 

Криворізького району Дніпропетровської області» (реєстр. №6116); 

«Про призначення позачергових виборів Володарського селищного голови 

Білоцерківського району Київської області» (реєстр. №6380); 

«Про призначення позачергових виборів Миколаївського сільського 

голови Дніпровського району Дніпропетровської області» (реєстр. №6448); 

«Про призначення позачергових виборів Тереблеченського сільського 

голови Чернівецького району Чернівецької області» (реєстр. №6449). 

2. Про призначення позачергових виборів Запорізького міського голови 

Запорізького району Запорізької області. 

3. Про призначення позачергових виборів Бердянського міського голови 

Бердянського району Запорізької області. 

4. Про призначення позачергових виборів Свалявського міського голови 

Мукачівського району Закарпатської області. 

5. Про призначення позачергових виборів Золотопотіцького селищного 

голови Чортківського району Тернопільської області. 

6. Про призначення позачергових виборів Седнівського селищного голови 

Чернігівського району Чернігівської області. 

7. Про призначення позачергових виборів Цебриківського селищного 

голови Роздільнянського району Одеської області. 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

8. Проект Закону про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві положення» 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо спрощення 

розміщення технічних засобів електронних комунікацій (реєстр. №5811, друге 

читання, повторний розгляд). 

9. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

присвоєння почесного звання «Батько-герой» (реєстр. № 6162, М.Бардіна, 

А.Клочко, Л.Білозір, Д.Микиша, О.Корнієнко та інші). 

10. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо забезпечення прозорості місцевого 

самоврядування (реєстр. № 6401, н.д. Р.Лозинський, В.Безгін, О.Аліксійчук, 

А.Загоруйко, І.Гузь, А.Клочко, О.Літвінов, Л.Білозір, В.Поляк, Д.Микиша, 

В.Рубльов, Д.Гурін, І.Юнаков та інші). 
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11. Проект Закону про внесення змін до статті 16 Закону України «Про 

поховання та похоронну справу» щодо особливостей поховання померлих 

одиноких громадян (реєстр. № 6111, н.д. С.Кузьміних, В.Зуб). 

12. Про повторний розгляд у другому читанні проекту Закону про внесення 

змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку дострокового 

припинення повноважень сільського, селищного, міського голови (реєстр. 

№ 5241) із зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної 

Ради України. 

ІІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

13. Проект Закону про транскордонне співробітництво (реєстр. № 6082, 

КМУ, Д.Шмигаль). 

ІV. Організаційні питання 

14. Про внесення змін до рішення Комітету від 3 листопада 2021 року “Про 

обрання голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування” 

щодо включення народного депутата України А.Загоруйко до складу підкомітету 

з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 

та підкомітету з питань державного архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду, ліцензування і страхування у будівництві. 

15. Про пропозиції Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до 

проекту порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання (лютий - липень 2022 року). 

16. Про План роботи Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період 

сьомої сесії Верховної Ради України IХ скликання. 

17. Звіт Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за шосту сесію 

Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2021 року - січень 2022 

року). 

18. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування на лютий 2022 року. 

19. Про інформацію Національної комісії зі стандартів державної мови 

щодо проведення іспитів громадянами, яким потрібно підтверджувати рівень 

володіння державною мовою для виконання службових обов'язків. 

20. Про інформацію Міністерства цифрової трансформації України щодо 

запровадження дистанційного електронного голосування на виборах в Україні. 

21. Про інформацію Міністерства освіти і науки України щодо дорожньої 

карти з вирішення питання фінансового забезпечення закладів загальної 

середньої освіти у 2022 році (відповідно до рішення Комітету від 15 грудня 2021 

року). 

22. Про моніторинг реалізації проекту “Місцеве спостереження за 

політичними процесами в Україні”, що впроваджується Всеукраїнською 

громадською організацією «Громадянська мережа «ОПОРА»». 
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23. Про Меморандум щодо співпраці між Комітетом  Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування та проектом “Підтримка доступності 

послуг в Україні” (PROSTO), що фінансується Урядом Швеції через Шведське 

агентство міжнародного розвитку SIDA та реалізується компанією SKL 

International щодо покращення якості публічних (у тому числі адміністративних) 

послуг, що надаються жителям територіальних громад та загальної підтримки 

впровадження реформи децентралізації. 

24. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення сфери поховання. 

V. Різне 

 


