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*** 
 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

І. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

1. Про призначення позачергових виборів Коровинського сільського голови 

Роменського району Сумської області. 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з 

прийняттям Закону України «Про всеукраїнський референдум» (реєстр. №5875, 

КМУ, Д.Шмигаль). 

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

самоврядування в Україні» щодо розподілу повноважень органів місцевого 

самоврядування у зв'язку зі зміною адміністративно-територіального устрою 

(реєстр. №6281, КМУ, Д.Шмигаль). 

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

децентралізації та розмежування повноважень органів місцевого самоврядування 

та органів виконавчої влади у зв'язку зі зміною адміністративно-територіального 

устрою (реєстр. №6282, КМУ, Д.Шмигаль). 

ІІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

5. Проект Закону про запобігання та протидію загрозам національній безпеці 

України у сфері громадянства (реєстр. №6369, ПУ, В.Зеленський). 

6. Проект Закону про запобігання та протидію загрозам національній безпеці 

України у сфері громадянства (реєстр. №6369-1, н.д. О.Дунда, В.Поляк). 

ІV. Організаційні питання 

7. Про моніторинг реалізації проекту «Місцеве спостереження за 

політичними процесами в Україні», що впроваджується Всеукраїнською 

громадською організацією «Громадянська мережа «ОПОРА»». 
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8. Про календарний план проведення засідань Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування та його підкомітетів на період сьомої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання (лютий - липень 2022 р.). 

V. Різне 
 

*** 
 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував висловити до нього свої пропозиції. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування В.Безгін запропонував виключити з проекту порядку 

денного засідання Комітету питання про розгляд законопроектів з реєстр. 

№№6281, 6282, як такі що потребують додаткового вивчення. 

Пропозицію підтримано. 

 

Очільник Комітету А.Клочко запропонував прийняти проект порядку 

денного засідання Комітету за основу та в цілому з урахуванням висловленої 

пропозиції. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу та в цілому з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

19 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (В.Безгін, Л.Білозір, І.Гузь, О.Дунда, А.Загоруйко, 

В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, Р.Лозинський, 

Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, В.Рубльов, М.Саврасов, А.Стріхарський, 

Д.Чорний). 

Рішення прийнято. 
 

*** 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

І. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

1. Про призначення позачергових виборів Коровинського сільського голови 

Роменського району Сумської області. 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з 

прийняттям Закону України «Про всеукраїнський референдум» (реєстр. №5875, 

КМУ, Д.Шмигаль). 

ІІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 
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3. Проект Закону про запобігання та протидію загрозам національній безпеці 

України у сфері громадянства (реєстр. №6369, ПУ, В.Зеленський). 

4. Проект Закону про запобігання та протидію загрозам національній безпеці 

України у сфері громадянства (реєстр. №6369-1, н.д. О.Дунда, В.Поляк). 

ІV. Організаційні питання 

5. Про моніторинг реалізації проекту «Місцеве спостереження за 

політичними процесами в Україні», що впроваджується Всеукраїнською 

громадською організацією «Громадянська мережа «ОПОРА»». 

6. Про календарний план проведення засідань Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування та його підкомітетів на період сьомої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання (лютий - липень 2022 р.). 

V. Різне 

 
 

*** 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету з 

питань з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про призначення позачергових виборів Коровинського сільського 

голови Роменського району Сумської області. 

Доповідач поінформувала, що до Верховної Ради України надійшло 

клопотання про призначення позачергових виборів Коровинського сільського 

голови Роменського району Сумської області у зв’язку з достроковим 

припиненням повноважень Коровинського сільського голови Шила Сергія 

Миколайовича за власним бажанням на підставі звернення з особистою заявою 

про складення повноважень сільського голови. 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету А.Загоруйко оголосила 

пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді 

України на підставі пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України та 

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

статті 195 Виборчого кодексу України призначити позачергові вибори 

Коровинського сільського голови Роменського району Сумської 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 Коровинського сільського голови Роменського району Сумської 

області на неділю 30 жовтня 2022 року; 
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- доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести 

на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

призначення позачергових виборів Коровинського сільського голови Роменського 

району Сумської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів Коровинського 

сільського голови Роменського району Сумської 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 Коровинського сільського голови Роменського 

району Сумської 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 Коровинського сільського голови 

Роменського району Сумської 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 Коровинського сільського голови 

Роменського району Сумської 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 до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 19 

народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно (В.Безгін, Л.Білозір, І.Гузь, О.Дунда, А.Загоруйко, 

В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, Р.Лозинський, 

Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, В.Рубльов, М.Саврасов, А.Стріхарський, 

Д.Чорний). 

Рішення прийнято. 

 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра юстиції України з питань 

європейської інтеграції В.Коломієць про проект Закону України про внесення змін 

до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про 

всеукраїнський референдум» (реєстр. №5875, КМУ, Д.Шмигаль). 
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За словами В.Коломієць законопроект розроблено з метою приведення 

законодавчих актів України у відповідність до Закону України «Про 

всеукраїнський референдум». 

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України «Про 

політичні партії в Україні» та «Про Державний реєстр виборців», якими 

запропоновано узгодити положення цих законів із Законом України «Про 

всеукраїнський референдум», зокрема, в частині права політичної партії бути 

суб’єктом процесу всеукраїнського референдуму, утворення політичними партіями 

фонду агітації щодо ініціативи проведення всеукраїнського референдуму, фонду 

всеукраїнського референдуму, подання фінансових звітів про надходження та 

використання коштів таких фондів, порядку складання попередніх та уточнених 

списків виборців та використання персональних даних, що містяться у базі даних 

Державного реєстру виборців, під час всеукраїнського референдуму. 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко оголосила 

пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді 

України проект Закону України про внесення змін до деяких законів України у 

зв’язку з прийняттям Закону України «Про всеукраїнський референдум» (реєстр. № 

5875), внесений Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу та доручити Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням поправок і пропозицій 

суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради 

України в другому читанні. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; заступник Міністра юстиції України з питань європейської 

інтеграції В.Коломієць. 

Членами Комітету було взято до відома, що: 

 - Європейська комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія)  

неодноразово висловлювала свої рекомендації щодо організації та проведення 

референдумів, зокрема, в частині рівнів регулювання референдумного 

законодавства, реєстрації виборців, фінансування витрат на підготовку та 

проведення референдуму  (Розділи І-ІІ Кодексу належної практики щодо 

референдумів, прийнятого Радою з демократичних виборів на її 19-му засіданні 

16 грудня 2006 року та Венеціанською комісією на її 70-й пленарній сесії 16-17 

березня 2007 року); 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

своєму висновку висловлює окремі зауваження до законопроекту. Зокрема, на 

думку Головного управління, потребує уточнення назва законопроекту, а також у 

запропонованому новому приписі статті 14 Закону України "Про політичні партії 

в Україні" доцільно уточнити, що фонд агітації щодо ініціативи проведення 

всеукраїнського референдуму за народною ініціативою та фонд всеукраїнського 

референдуму утворюються не всіма політичними партіями, а лише тими, які 

зареєстровані у Центральній виборчій комісії як прихильники або опоненти 

питання всеукраїнського референдуму; 
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- За висновком Комітету з питань бюджету законопроект не має впливу на 

показники бюджетів. У разі прийняття відповідного закону він може набирати 

чинності згідно із законодавством; 

- Центральна виборча комісія у висновку до законопроекту пропонує 

доопрацювати підпункт 4 пункту 2 розділу І законопроекту; 

- у висновку Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа 

«Опора»» наголошується на необхідності приведення у відповідність до Закону 

України «Про всеукраїнський референдум» статті 21221 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та статті 1591 Кримінального кодексу України. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 

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

про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону 

України «Про всеукраїнський референдум» (реєстр. № 5875), внесений Кабінетом 

Міністрів України; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону України 

«Про всеукраїнський референдум» (реєстр. № 5875), внесений Кабінетом 

Міністрів України, за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу 

та доручити Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування доопрацювати 

зазначений законопроект з урахуванням поправок і пропозицій суб’єктів права 

законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України в 

другому читанні; 

- визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, Заступника 

Голови Комітету А.Загоруйко. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 93 Регламенту Верховної Ради України  включити до порядку денного 

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

про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону 

України «Про всеукраїнський референдум» (реєстр. № 5875), внесений Кабінетом 

Міністрів України. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону України 

«Про всеукраїнський референдум» (реєстр. № 5875), внесений Кабінетом 

Міністрів України, за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу 

та доручити Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування доопрацювати 

зазначений законопроект з урахуванням поправок і пропозицій суб’єктів права 
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законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України в 

другому читанні. 

3. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, Заступника 

Голови Комітету А.Загоруйко. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 17 

народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (В.Безгін, Л.Білозір, І.Гузь, О.Дунда, А.Загоруйко, 

В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, Р.Лозинський, 

Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, А.Стріхарський, Д.Чорний). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував розглянути та обговорити питання 

про законопроекти №№ 6369, 6369-1 одночасно, однак рішення щодо кожного 

питання приймати окремо. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

3-4. 

СЛУХАЛИ:  інформацію заступника начальника Управління взаємодії з 

Державною міграційною службою України - начальника відділу стратегічного 

прогнозування та взаємодії у сфері нормативно-правового забезпечення 

Міністерства внутрішніх справ України І.Ковалевської про проект Закону України 

про запобігання та протидію загрозам національній безпеці України у сфері 

громадянства (реєстр. №6369, ПУ, В.Зеленський). 

Доповідач зазначила, що метою законопроекту є визначення правових та 

організаційних засад (підданства) іноземної держави (іноземних держав) та 

перевірки достовірності поданих у деклараціях відомостей, протидія використанню 

громадянства (підданства) іноземної держави як інструменту втручання у 

внутрішні справи України, посягання на незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність держави. функціонування системи декларування громадянами України, 

наявності (відсутності), набуття (припинення), перебування (неперебування) у 

процедурі набуття/припинення громадянства 

Однією з основних ідей проекту Закону, зокрема, є запровадження 

обов’язкового декларування іноземного громадянства, перебування у процедурі 

набуття іноземного громадянства, подання документів для набуття громадянства 

іноземної держави для громадян України, які претендують на участь у виборчому 

процесі/процесі референдуму у складі виборчої комісії/комісії з референдуму, 

виконання повноважень офіційного спостерігача на виборах/референдумі. 
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СЛУХАЛИ:  інформацію народного депутата України,  голови підкомітету з 

питань будівництва та проектування О.Дунди про проект Закону України про 

запобігання та протидію загрозам національній безпеці України у сфері 

громадянства (реєстр. №6369-1, н.д. О.Дунда, В.Поляк). 

За словами О.Дунди метою законопроекту є удосконалення правого 

забезпечення регулювання питань громадянства України.  

Законопроект визначено альтернативним до проекту Закону України про 

запобігання та протидію загрозам національній безпеці України у сфері 

громадянства (реєстр. № 6369 від 02.12.2021), внесеного Президентом України 

В.Зеленським, і він частково відтворює приписи вказаного законопроекту.  

Доповідач зазначив, що принциповою відмінністю даного законопроекту від 

основного є запровадження необхідності декларування наявності (відсутності) 

іноземного громадянства (підданства) всіма громадянами України, які мають 

громадянство (підданство) іноземної держави або втратили громадянство 

(підданство) іноземної держави. 

Для досягнення поставленої мети проектом Закону вносяться зміни до низки 

положень Виборчого кодексу України щодо обмеження активного та пасивного 

виборчого права громадян України, які мають іноземне громадянство (підданство) 

держави, яка визнана державою-агресором. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; заступник начальника Управління взаємодії з Державною 

міграційною службою України - начальник відділу стратегічного прогнозування 

та взаємодії у сфері нормативно-правового забезпечення Міністерства внутрішніх 

справ України І.Ковалевська; член Центральної виборчої комісії П.Любченко. 

 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко оголосила 

пропозиції підкомітету щодо вказаних законопроектів: 

- вважати за доцільне запропонувати Комітету Верховної Ради України з 

питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій 

у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста 

Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, визначеному 

головним з підготовки і опрацювання проекту Закону України про запобігання та 

протидію загрозам національній безпеці України у сфері громадянства (реєстр. № 

6369), внесений Президентом України В.Зеленським та визначений ним як 

невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою України, 

рекомендувати Верховній Раді України включити до Порядку денного сьомої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти вказаний законопроект за основу з урахуванням 

пропозицій Комітету. 

- вважати за доцільне запропонувати Комітету Верховної Ради України з 

питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій 

у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста 
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Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, визначеному 

головним з підготовки і опрацювання проекту Закону України про запобігання та 

протидію загрозам національній безпеці України у сфері громадянства (реєстр. № 

6369-1), внесеного народними депутатами України О.Дундою та В.Поляком, 

рекомендувати Верховній Раді України включити до Порядку денного сьомої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до пункту 2 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України за наслідками розгляду в 

першому зазначений законопроект відхилити. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував вважати за доцільне 

запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 

деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, 

Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, 

національних меншин і міжнаціональних відносин, визначеному головним з 

підготовки і опрацювання проекту Закону України про запобігання та протидію 

загрозам національній безпеці України у сфері громадянства (реєстр. № 6369), 

внесений Президентом України В.Зеленським та визначений ним як невідкладний 

для позачергового розгляду Верховною Радою України, рекомендувати Верховній 

Раді України включити до Порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання та відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 

Регламенту Верховної Ради України за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти вказаний законопроект за основу з урахуванням пропозицій Комітету. 

Очільник Комітету поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 20 

народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 8 народних депутатів України (В.Іванов, О.Качура, А.Клочко, 

О.Літвінов, В.Рубльов, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк); 

«Проти» – 5 народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, О.Дунда, 

Р.Лозинський, В.М’ялик); 

«Утримались» – 7 народних депутатів України (Л.Білозір, А.Загоруйко, 

Д.Ісаєнко, В.Кальцев, Д.Микиша, Т.Плачкова, М.Саврасов). 

Рішення не прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував вважати за доцільне 

запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 

деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, 

Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, 

національних меншин і міжнаціональних відносин, визначеному головним з 

підготовки і опрацювання проекту Закону України про запобігання та протидію 

загрозам національній безпеці України у сфері громадянства (реєстр. № 6369-1), 

внесеного народними депутатами України О.Дундою та В.Поляком, 

рекомендувати Верховній Раді України включити до Порядку денного сьомої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до пункту 2 частини 
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першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України за наслідками розгляду в 

першому зазначений законопроект відхилити. 

Очільник Комітету поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 20 

народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 9 народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, О.Качура, 

А.Клочко, О.Літвінов, В.М’ялик, Т.Плачкова, В.Рубльов, Д.Чорний); 

«Проти» – 1 народний депутат України (О.Дунда); 

«Утримались» – 10 народних депутатів України (Л.Білозір, А.Загоруйко, 

В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, Р.Лозинський, Д.Микиша, М.Саврасов, 

А.Стріхарський, О.Шуляк). 

Рішення не прийнято. 

 

Голова підкомітету з питань будівництва та проектування О.Дунда 

запропонував вважати за доцільне запропонувати Комітету Верховної Ради 

України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих 

територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, 

міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, 

визначеному головним з підготовки і опрацювання проекту Закону України про 

запобігання та протидію загрозам національній безпеці України у сфері 

громадянства (реєстр. № 6369-1), внесеного народними депутатами України 

О.Дундою та В.Поляком, рекомендувати Верховній Раді України включити до 

Порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та 

відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради 

України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти вказаний 

законопроект за основу. 

Очільник Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 17 

народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 2 народних депутати України (О.Аліксійчук, О.Дунда); 

«Утримались» – 15 народних депутатів України (В.Безгін, Л.Білозір, 

А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, Р.Лозинський, 

Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк). 

Рішення не прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про моніторинг 

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

що впроваджується Всеукраїнською громадською організацією «Громадянська 

мережа «ОПОРА»». 

Доповідач нагадав присутнім, що на засіданні Комітету 26 січня 2022 року 

було заслухано інформацію про результати поточного моніторингу проекту 

«Місцеве спостереження за політичними процесами в Україні», що реалізується 
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Всеукраїнською громадською організацією «Громадянська мережа «ОПОРА» 

щодо якого Комітет є бенефіціаром. 

Також А.Клочко зазначив, що 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» Комітет має кожні півроку заслуховувати звіт проекту та 

схвалювати результати його роботи. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- інформацію про результати поточного моніторингу проекту «Місцеве 

спостереження за політичними процесами в Україні», що реалізується 

Всеукраїнською громадською організацією «Громадянська мережа «ОПОРА», взяти 

до відома; 

- результати реалізації проекту «Місцеве спостереження за політичними 

процесами в Україні» у 2021 році визнати задовільними; 

- надіслати це Рішення до Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

- контроль за виконанням даного Рішення Комітету покласти на секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про результати поточного моніторингу проекту «Місцеве 

спостереження за політичними процесами в Україні», що реалізується 

Всеукраїнською громадською організацією «Громадянська мережа «ОПОРА», взяти 

до відома. 

2. Результати реалізації проекту «Місцеве спостереження за політичними 

процесами в Україні» у 2021 році визнати задовільними. 

3. Надіслати це Рішення до Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

4. Контроль за виконанням даного Рішення Комітету покласти на секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 15 

народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, Л.Білозір, А.Загоруйко, В.Іванов, 

Д.Ісаєнко, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, Р.Лозинський, Д.Микиша, В.М’ялик, 

Т.Плачкова, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк). 

Рішення прийнято. 

 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про календарний план 

проведення засідань Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та його підкомітетів на 

період сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий - липень 

2022 р.). 



 13 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- затвердити календарний план проведення засідань Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування та його підкомітетів на період сьомої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання (лютий - липень 2022 р.) з подальшим врахуванням змін та 

доповнень до нього; 

- головам підкомітетів відповідно до Плану роботи Комітету на період сьомої 

сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання склаcти графіки засідань 

підкомітетів на кожний наступний місяць, погодивши їх з Головою Комітету; 

- в календарному плані проведення засідань Комітету передбачити, що:  

засідання Комітету проводяться щосереди о 14:30 у дні пленарних засідань 

Верховної Ради України та, у разі необхідності, у тижні роботи в комітетах, в тому 

числі, в порядку передбаченому Законом України «Про комітети Верховної Ради 

України» із застосуванням пункту 4 Розділу VIII Прикінцевих положень, у режимі 

відеоконференції на платформі Zoom; 

засідання підкомітетів Комітету відбуваються у дні пленарних засідань 

Верховної Ради України та у тижні роботи в комітетах; 

- контроль за виконанням плану проведення засідань Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування та його підкомітетів покласти на секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити календарний план проведення засідань Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування та його підкомітетів на період сьомої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання (лютий - липень 2022 р.) з подальшим врахуванням змін та 

доповнень до нього. (Додається). 

2. Головам підкомітетів відповідно до Плану роботи Комітету на період сьомої 

сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання склаcти графіки засідань 

підкомітетів на кожний наступний місяць, погодивши їх з Головою Комітету. 

3. В календарному плані проведення засідань Комітету передбачити, що:  

- засідання Комітету проводяться щосереди о 14:30 у дні пленарних засідань 

Верховної Ради України та, у разі необхідності, у тижні роботи в комітетах, в тому 

числі, в порядку передбаченому Законом України «Про комітети Верховної Ради 

України» із застосуванням пункту 4 Розділу VIII Прикінцевих положень, у режимі 

відеоконференції на платформі Zoom; 

- засідання підкомітетів Комітету відбуваються у дні пленарних засідань 

Верховної Ради України та у тижні роботи в комітетах. 

4. Контроль за виконанням плану проведення засідань Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування та його підкомітетів покласти на секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 15 

народних депутатів України – членів Комітету.  



 14 

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 13 народних депутатів України (О.Аліксійчук, Л.Білозір, 

А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, Р.Лозинський, 

В.М’ялик, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк); 

«Утримались» – 2 народні депутати України (Д.Микиша, Т.Плачкова). 

Рішення прийнято. 

 

Різне 

 

Голова  Комітету А.Клочко наголосив на необхідності досягнення 

ефективної взаємодії Комітету з громадянським суспільством, представниками 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх провідних 

асоціацій, експертним і науковим середовищем, представниками парламентів 

іноземних країн, міжнародними партнерами та засобами масової інформації. 

Успішність цієї взаємодії зумовлюється постійним відкритим діалогом, що 

будується на простій, легкій для сприйняття, правдивій та актуальній інформації, 

а також реалізацією права кожного на доступ до публічної інформації. 

Одним із методів побудови ефективної взаємодії може бути використання 

Комітетом брендованої продукції, а саме: марковані конверти, ліфлети та 

брошури, банери, інші промоматеріали – це все, де можуть бути зображені 

логотип з назвою Комітету (блокноти, ручки, чашки, екоторбинки тощо). 

Враховуючи зазначене, очільник Комітету запропонував звернутися від 

Комітету до керівництва Верховної Ради України щодо надання інформації про 

наявність підстав та можливості реалізації ініціативи в забезпеченні Комітету з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування брендованою сувенірною продукцією для 

використання в роботі. 

Пропозицію підтримано. 

 

 

 

Голова Комітету                     ______________             А.КЛОЧКО 

 

 

Секретар Комітету                ______________                      Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

2 лютого 2022 року 

 

І. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

1. Про призначення позачергових виборів Коровинського сільського голови 

Роменського району Сумської області. 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з 

прийняттям Закону України «Про всеукраїнський референдум» (реєстр. №5875, 

КМУ, Д.Шмигаль). 

ІІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

3. Проект Закону про запобігання та протидію загрозам національній безпеці 

України у сфері громадянства (реєстр. №6369, ПУ, В.Зеленський). 

4. Проект Закону про запобігання та протидію загрозам національній безпеці 

України у сфері громадянства (реєстр. №6369-1, н.д. О.Дунда, В.Поляк). 

ІV. Організаційні питання 

5. Про моніторинг реалізації проекту «Місцеве спостереження за 

політичними процесами в Україні», що впроваджується Всеукраїнською 

громадською організацією «Громадянська мережа «ОПОРА»». 

6. Про календарний план проведення засідань Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування та його підкомітетів на період сьомої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання (лютий - липень 2022 р.). 

V. Різне 

 


