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І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

співробітництво територіальних громад» щодо упорядкування окремих питань 

співробітництва територіальних громад (реєстр. №5742, друге читання). 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про географічні 

назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання 

географічних назв у населених пунктах України (реєстр. №7253, друге читання). 

ІІ. Організаційні питання 

3. Про подання Президента України В.Зеленського про дострокове 

припинення повноважень шляхом звільнення з посади члена Центральної 

виборчої комісії Ю.Фрицького. 

4. Про створення Робочої групи Комітету щодо визначення пріоритетів та 

заходів з питань комплексного відновлення територій (областей, територіальних 

громад), постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, або в яких 

сконцентровані соціально-економічні, інфраструктурні, екологічні та інші кризові 

явища. 

5. Про доручення Голови Верховної Ради України Р.Стефанчука щодо 

підготовки переліку потреб та пропозицій до двостороннього співробітництва з 

Європейським Парламентом на міжкомітетському рівні. 

6. Обговорення діяльності Робочої групи Комітету щодо врегулювання 

проблемних питань смт. Коцюбинське Київської області. 

ІІІ. 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 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 

 

Перший заступник Голови Комітету Р.Лозинський запропонував включити 

до проекту порядку денного засідання Комітету проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо наслідків ухвалення судом рішення 
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про заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад (реєстр. 

№ 7476) та альтернативні до нього законопроекти. 

Очільник Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 16 народних депутатів України; 

«Утримались» – 3 народні депутати України; 

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

Пропозицію підтримано. 

 

Перший заступник Голови Комітету Р.Лозинський запропонував змінити 

черговість розгляду питань порядку денного, розглянувши першими проект 

Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо наслідків 

ухвалення судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів 

місцевих рад (реєстр. № 7476) та альтернативні до нього законопроекти. 

Очільник Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 12 народних депутатів України; 

«Утримались» – 7 народних депутатів України; 

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

Пропозицію підтримано. 
 

Очільник Комітету запропонував визначитися шляхом голосування щодо 

прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому з урахуванням 

підтриманих пропозицій. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 

«Утримались» – 3 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 
 

 

 *** 
 

 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про проекти законів: 
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1.1. про внесення змін до деяких законів України щодо наслідків ухвалення 

судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад 

(реєстр. №7476, КМУ, Д.Шмигаль); 

1.2. про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо наслідків 

ухвалення судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів 

місцевих рад (реєстр. №7476-1, н.д. Г.Мамка); 

1.3. про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

визначення правових наслідків ухвалення судом рішення про заборону політичної 

партії для статусу депутатів місцевих рад (реєстр. №7476-2, н.д. О.Літвінов); 

1.4. про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правових 

наслідків заборони політичної партії за рішення суду для депутатів місцевих рад 

(реєстр. №7476-3, н.д. Т.Плачкова, Д.Ісаєнко та інші). 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад» щодо упорядкування окремих питань 

співробітництва територіальних громад (реєстр. №5742, друге читання). 

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

назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання 

географічних назв у населених пунктах України (реєстр. №7253, друге читання). 

ІІ. Організаційні питання 

4. Про подання Президента України В.Зеленського про дострокове 

припинення повноважень шляхом звільнення з посади члена Центральної 

виборчої комісії Ю.Фрицького. 

5. Про створення Робочої групи Комітету щодо визначення пріоритетів та 

заходів з питань комплексного відновлення територій (областей, територіальних 

громад), постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, або в яких 

сконцентровані соціально-економічні, інфраструктурні, екологічні та інші кризові 

явища. 

6. Про доручення Голови Верховної Ради України Р.Стефанчука щодо 

підготовки переліку потреб та пропозицій до двостороннього співробітництва з 

Європейським Парламентом на міжкомітетському рівні. 

7. Обговорення діяльності Робочої групи Комітету щодо врегулювання 

проблемних питань смт. Коцюбинське Київської області. 

ІІІ. Різне 

 
 

*** 

 

1.1.-1.4. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про проект закону 

про внесення змін до деяких законів України щодо наслідків ухвалення судом 

рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад (реєстр. 

№7476, КМУ, Д.Шмигаль) та альтернативні до нього; про інформацію народних 

депутатів України О.Літвінова, Т.Плачкової про проекти законів про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо визначення правових наслідків 
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ухвалення судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів 

місцевих рад (реєстр. №7476-2, н.д. О.Літвінов) та про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо правових наслідків заборони політичної партії за 

рішення суду для депутатів місцевих рад (реєстр. №7476-3, н.д. Т.Плачкова, 

Д.Ісаєнко та інші). 

Доповідачі поінформували присутніх, що внесення на розгляд парламенту 

вказаних законопроектів обумовлено необхідністю врегулювання правових 

наслідків ухвалення судом рішення про заборону політичної партії для статусу 

депутатів місцевих рад. 

У зв’язку з цим законопроектом № 7476 запропоновано внести низку змін до 

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

самоврядування в Україні», «Про військово-цивільні адміністрації» та «Про 

правовий режим воєнного стану», передбачивши, зокрема, що однією з підстав 

дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради є набрання законної 

сили рішенням суду про заборону діяльності політичної партії, від місцевої 

організації якої висувалася та була обрана відповідна особа депутатом місцевої 

ради, а також входження депутата місцевої ради до депутатської фракції місцевої 

організації політичної партії, діяльність якої заборонена за рішенням суду, що 

набрало законної сили (новий пункт 72 частини першої статті 5 Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад»). 

Законопроекти №№ 7476-1 та 7476-2 для досягнення цієї ж мети 

передбачають внесення змін до Виборчого кодексу України та Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад», а законопроект № 7476-3, крім вказаних 

законодавчих актів, передбачає також зміни до законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про політичні партії в Україні», «Про військово- 

цивільні адміністрації» та «Про правовий режим воєнного стану». За цими 

законопроектами, на відміну від законопроекту № 7476, набрання законної сили 

рішенням суду про заборону діяльності політичної партії має наслідком 

припинення діяльності відповідної депутатської фракції. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо наслідків ухвалення судом рішення про заборону політичної 

партії для статусу депутатів місцевих рад» (реєстр. № 7476), поданий Кабінетом 

Міністрів України, прийняти за основу з доопрацюванням відповідно до частини 

першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України, а проекти законів України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо наслідків 

ухвалення судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів 

місцевих рад» (реєстр. № 7476-1), поданий народним депутатом України 

Г.Мамкою, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

визначення правових наслідків ухвалення судом рішення про заборону політичної 

партії для статусу депутатів місцевих рад» (реєстр. № 7476-2), поданий народним 

депутатом України О.Літвіновим, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо правових наслідків заборони політичної партії за рішення суду для 

депутатів місцевих рад» (реєстр. № 7476-3), поданий народними депутатами 
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України Т.Плачковою, Д.Ісаєнком та іншими народними депутатами України, – 

відхилити. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України за результатами розгляду в першому читанні проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо наслідків ухвалення судом рішення 

про заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад» (реєстр. № 7476 

від 20.06.2022 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу з 

доопрацюванням відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної 

Ради України. 

Очільник Комітету поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 15 народних депутатів України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

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

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України за результатами розгляду в першому читанні проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо наслідків ухвалення 

судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад» 

(реєстр. № 7476-1 від 27.06.2022 р.), поданий народним депутатом України 

Г.М.Мамкою, відхилити. 

Очільник Комітету поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 16 народних депутатів України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

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

Рішення прийнято. 
 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України за результатами розгляду в першому читанні проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення правових 

наслідків ухвалення судом рішення про заборону політичної партії для статусу 

депутатів місцевих рад» (реєстр. № 7476-2 від 04.07.2022 р.), поданий народним 

депутатом України О.М. Літвіновим, відхилити. 

Очільник Комітету поставив на голосування вказану пропозицію. 
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На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України; 

«Проти» – 1 народний депутат України; 

«Утримались» – 3 народні депутати України; 

«Не брали участі у голосуванні» – 4 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 
 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України за результатами розгляду в першому читанні проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правових наслідків 

заборони політичної партії за рішення суду для депутатів місцевих рад» (реєстр. 

№7476-3 від 05.07.2022 р.), поданий народними депутатами України 

Т.М.Плачковою, Д.В. Ісаєнком та іншими народними депутатами України, 

відхилити. 

Очільник Комітету поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 16 народних депутатів України; 

«Проти» – 1 народний депутат України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

«Не брали участі у голосуванні» – 4 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував 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. 

Очільник Комітету поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 17 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 
  

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про проект Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад» щодо упорядкування окремих питань співробітництва 

територіальних громад (реєстр. №5742, друге читання). 
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Доповідач поінформував присутніх, що підкомітетом з питань 

адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування та 

підкомітетом з питань регіональної політики та місцевих бюджетів до розгляду 

зазначеного законопроекту в другому читанні було підготовлено порівняльну 

таблицю, яка містить 30 поправок та пропозицій що надійшли від 7 суб’єктів права 

законодавчої ініціативи, з яких пропонується 16 – врахувати (№№ 1, 4, 6, 8 – 11, 18 

– 23, 28 – 30), 4 – врахувати частково (№№ 2, 3, 5, 12), 4 – врахувати редакційно 

(№№ 24 – 27), 6 – відхилити (№№ 7, 13–17). 

За наслідками розгляду поправок і пропозицій суб’єктів права законодавчої 

ініціативи доопрацьованим законопроектом приводиться у відповідність до норм 

законодавства визначення договору про приєднання до співробітництва; вводиться 

поняття договору про співробітництво із поєднанням кількох форм 

співробітництва; передбачається можливість комісіям з підготовки проекту 

договору про співробітництво проводити свої засідання дистанційно в режимі 

відеоконференції та встановлюється обов’язковість відеозапису таких засідань та 

одночасної їх трансляції на офіційному веб-сайті усіх суб’єктів співробітництва; 

виключається норма про можливість не проводити громадське обговорення 

пропозиції про початок переговорів з питань організації співробітництва; 

встановлюється, що додатковий договір про приєднання до організованого 

співробітництва укладається лише після схвалення його проекту всіма місцевими 

радами, які раніше схвалили проект договору про співробітництво. 

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 відхилити поправки та 

пропозиції за №№ 7, 13-17. 

Очільник Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 20 народних депутатів України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

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

Рішення прийнято. 
 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України підготовлений до другого читання 

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

територіальних громад» щодо упорядкування окремих питань співробітництва 

територіальних громад (реєстр. № 5742) прийняти в другому читанні та в цілому; 
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- доручити підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування та підкомітету з питань регіональної політики та 

місцевих бюджетів спільно із секретаріатом Комітету здійснити коригування 

порівняльної таблиці до законопроекту з реєстр. №5742 відповідно до ухвалених 

висновків Комітету щодо поданих до нього пропозицій для внесення на розгляд 

Верховної Ради України в другому читанні; 

- у разі прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці тексту Закону на підпис Голові Верховної Ради 

України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної 

Ради України його техніко-юридичне доопрацювання; 

- доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України, голову 

підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого 

самоврядування В.Безгіна. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України підготовлений до другого читання 

проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад» щодо упорядкування окремих питань 

співробітництва територіальних громад (реєстр. № 5742) прийняти в другому 

читанні та в цілому. 

2. Доручити підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

та місцевого самоврядування та підкомітету з питань регіональної політики та 

місцевих бюджетів спільно із секретаріатом Комітету здійснити коригування 

порівняльної таблиці до законопроекту з реєстр. №5742 відповідно до ухвалених 

висновків Комітету щодо поданих до нього пропозицій для внесення на розгляд 

Верховної Ради України в другому читанні. 

3. 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. 

4. Доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України, голову 

підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого 

самоврядування В.Безгіна. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 20 народних депутатів України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

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

Рішення прийнято. 
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3. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про проект Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про географічні назви» щодо 

деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у 

населених пунктах України (реєстр. №7253, друге читання). 

Доповідач поінформував присутніх, що підкомітетом з питань 

адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування до розгляду 

зазначеного законопроекту в другому читанні було підготовлено порівняльну 

таблицю, яка містить 32 поправки та пропозиції що надійшли від 30 суб’єктів права 

законодавчої ініціативи, з яких пропонується 5 – врахувати (№№ 3, 5, 17, 21, 25), 

11 – врахувати частково (№№ 4, 7, 19, 20, 24, 26, 28 – 32), 6 – врахувати редакційно 

(№№ 1, 2, 6, 8, 9, 18), 10 – відхилити (№№ 10 – 16, 22, 23, 27). 

За наслідками розгляду поправок і пропозицій суб’єктів права законодавчої 

ініціативи доопрацьованим законопроектом пропонується на законодавчому рівні 

закріпити засудження російської імперської політики в Україні, встановити правові 

основи заборони пропаганди російської імперської політики, використання її 

символіки, визначити порядок деколонізації топонімії та ліквідації символів 

російської імперської політики. 

Доопрацьованим законопроектом також передбачено внесення змін до 

законів України «Про географічні назви», «Про політичні партії в Україні», «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про 

охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про телебачення і радіомовлення», 

«Про інформаційні агентства», «Про місцеві державні адміністрації», «Про 

інформацію», «Про громадські об’єднання», «Про присвоєння юридичним особам 

та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та 

святкових дат, назв і дат історичних подій», «Про правовий статус та вшанування 

пам’яті борців за незалежність у ХХ столітті». 

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 відхилити поправки та 

пропозиції за №№ 10 – 16, 22, 23, 27. 

Очільник Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 
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Рішення прийнято. 
Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України підготовлений до другого читання 

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

назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання 

географічних назв у населених пунктах України (реєстр. № 7253) прийняти в 

другому читанні та в цілому; 

- доручити підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування спільно із секретаріатом Комітету здійснити 

коригування порівняльної таблиці до законопроекту з реєстр. № 7253 відповідно 

до ухвалених висновків Комітету щодо поданих до нього пропозицій для внесення 

на розгляд Верховної Ради України в другому читанні; 

- у разі прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці тексту Закону на підпис Голові Верховної Ради 

України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання; 

- доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України, голову 

підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого 

самоврядування В.Безгіна. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України підготовлений до другого читання 

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

назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання 

географічних назв у населених пунктах України (реєстр. № 7253) прийняти в 

другому читанні та в цілому. 

2. Доручити підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

та місцевого самоврядування спільно із секретаріатом Комітету здійснити 

коригування порівняльної таблиці до законопроекту з реєстр. № 7253 відповідно 

до ухвалених висновків Комітету щодо поданих до нього пропозицій для внесення 

на розгляд Верховної Ради України в другому читанні. 

3. 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. 

4. Доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України, голову 

підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого 

самоврядування В.Безгіна. 
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На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію народного депутата України, Представника 

Президента України у Верховній Раді України Ф.Веніславського про подання 

Президента України В.Зеленського про дострокове припинення повноважень 

шляхом звільнення з посади члена Центральної виборчої комісії Ю.Фрицького. 

Доповідач поінформував присутніх, що пунктом 21 частини першої статті 85 

Конституції України передбачено, що до повноважень Верховної Ради України 

належить призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної виборчої 

комісії за поданням Президента України. 

Відповідно до пунктом 2 частини четвертої статті 30 Закону досягнення 

членом Комісії шістдесятип'ятирічного віку є підставою для дострокового 

припинення його повноважень. 

Частиною п’ятою статті 209 Регламенту Верховної Ради України визначено, 

що питання про припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії 

розглядається Верховною Радою за поданням Президента України, яке представляє 

на пленарному засіданні Верховної Ради уповноважений ним представник. 

Ф.Веніславський зазначив, що до Верховної Ради України надійшло подання 

Президента України В.Зеленського про дострокове припинення повноважень 

шляхом звільнення з посади члена Центральної виборчої комісії Ю.Фрицького у 

зв’язку з досягненням ним шістдесяти п’ятирічного віку. 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко оголосила 

пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді 

України відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України, 

частини першої статті 6, частини першої, пункту 2 частини четвертої і частини 

десятої статті 30 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» звільнити з 

посади члена Центральної виборчої комісії Фрицького Юрія Олеговича у зв’язку з 

досягненням шістдесятип'ятирічного віку, достроково припинивши його 

повноваження. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; народний депутат України, Представник Президента України у 

Верховній Раді України Ф.Веніславський. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 21 частини 

першої статті 85 Конституції України, частини першої статті 6, частини першої, 

пункту 2 частини четвертої і частини десятої статті 30 Закону України «Про 

Центральну виборчу комісію» звільнити з посади члена Центральної виборчої 
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комісії Фрицького Юрія Олеговича у зв’язку з досягненням 

шістдесятип'ятирічного віку, достроково припинивши його повноваження; 

- співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України, Заступника Голови Комітету, 

голову підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

демократії А.Загоруйко. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 21 частини 

першої статті 85 Конституції України, частини першої статті 6, частини першої, 

пункту 2 частини четвертої і частини десятої статті 30 Закону України «Про 

Центральну виборчу комісію» звільнити з посади члена Центральної виборчої 

комісії Фрицького Юрія Олеговича у зв’язку з досягненням 

шістдесятип'ятирічного віку, достроково припинивши його повноваження. 

2. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України, Заступника Голови Комітету, 

голову 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» – 19 народних депутатів України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

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

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету О.Шуляк про 

створення Робочої групи Комітету щодо визначення пріоритетів та заходів з питань 

комплексного відновлення територій (областей, територіальних громад), 

постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, або в яких сконцентровані 

соціально-економічні, інфраструктурні, екологічні та інші кризові явища. 

Доповідач наголосила на необхідності створення на базі Комітету Робочої 

групи щодо визначення пріоритетів та заходів з питань комплексного відновлення 

територій (областей, територіальних громад), постраждалих внаслідок збройної 

агресії проти України, або в яких сконцентровані соціально-економічні, 

інфраструктурні, екологічні та інші кризові явища, для встановлення основних 

просторових, містобудівних та соціально-економічних пріоритетів політики 

відновлення територій. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; заступник Міністра розвитку громад та територій України 

Н.Козловська. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 
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- створити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування щодо визначення пріоритетів та заходів з питань комплексного 

відновлення територій (областей, територіальних громад), постраждалих 

внаслідок збройної агресії проти України, або в яких сконцентровані соціально-

економічні, інфраструктурні, екологічні та інші кризові явища; 

- визначити головою Робочої групи народного депутата України, 

Заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування О.Шуляк; 

- доручити голові Робочої групи сформувати її персональний склад за 

погодженням з Головою Комітету; 

- залучити до участі в роботі Робочої групи народних депутатів України, 

представників Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента України, 

Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, представників уповноважених органів 

містобудування та архітектури, а також асоціацій, об’єднань, неурядових 

організацій, науковців, експертів у сфері містобудівної діяльності; 

- контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на народного 

депутата України, Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Створити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування щодо визначення пріоритетів та заходів з питань комплексного 

відновлення територій (областей, територіальних громад), постраждалих 

внаслідок збройної агресії проти України, або в яких сконцентровані соціально-

економічні, інфраструктурні, екологічні та інші кризові явища. 

2. Визначити головою Робочої групи народного депутата України, 

Заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування О.Шуляк. 

3. Доручити голові Робочої групи сформувати її персональний склад за 

погодженням з Головою Комітету. 

4. Залучити до участі в роботі Робочої групи народних депутатів України, 

представників Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента України, 

Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, представників уповноважених органів 

містобудування та архітектури, а також асоціацій, об’єднань, неурядових 

організацій, науковців, експертів у сфері містобудівної діяльності. 

5. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на народного 

депутата України, Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 
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Рішення прийнято. 

 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про доручення Голови 

Верховної Ради України Р.Стефанчука щодо підготовки переліку потреб та 

пропозицій до двостороннього співробітництва з Європейським Парламентом на 

міжкомітетському рівні. 

Очільник Комітету повідомив присутнім, що Президент Європейського 

Парламенту Р.Мецола листом від 25 жовтня 2022 року звернулася до Голови 

Верховної Ради України Р.Стефанчука з ініціативою провести засідання голів 

комітетів Верховної Ради України та Європейського Парламенту щодо посилення 

міжкомітетської співпраці та надання парламентської і законодавчої допомоги в 

рамках процесу вступу України до ЄС. 

У рамках підготовки до проведення першого міжкомітетського засідання 

Європейського Парламенту та Верховної Ради України під головуванням Голови 

Верховної Ради України та Президентки Європейського Парламенту, Голова 

Верховної Ради України надав комітетам такі доручення: 

- визначити по одній контактній особі (зі знанням англійської мови) на рівні 

комітету та на рівні секретаріату комітету для здійснення, у разі потреби, в межах 

компетенції та згідно з предметом відання прямої комунікації з відповідними 

комітетами та секретаріатами комітетів Європейського Парламенту; 

- підготувати перелік конкретних потреб та пропозицій до двостороннього 

співробітництва з Європейським Парламентом, зокрема на міжкомітетському рівні. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету.  

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- визначити народного депутата України, Заступника Голови Комітету, 

голову підкомітету з питань адаптації законодавства України до положень права 

Європейського Союзу, виконання міжнародно-правових зобов’язань України у 

сфері європейської інтеграції О.Качуру та головного консультанта секретаріату 

Комітету Т.Кирилюк відповідальними для здійснення, у разі потреби, в межах 

компетенції та згідно з предметом відання прямої комунікації з відповідними 

комітетами та секретаріатами комітетів Європейського Парламенту; 

- схвалити перелік потреб та пропозиції Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування до двостороннього співробітництва з Європейським Парламентом 

на міжкомітетському рівні; 

- надіслати схвалений цим рішенням перелік Голові Верховної Ради України 

Р.Стефанчуку; 

- контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 
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1. Визначити народного депутата України, Заступника Голови Комітету, 

голову підкомітету з питань адаптації законодавства України до положень права 

Європейського Союзу, виконання міжнародно-правових зобов’язань України у 

сфері європейської інтеграції О.Качуру та головного консультанта секретаріату 

Комітету Т.Кирилюк відповідальними для здійснення, у разі потреби, в межах 

компетенції та згідно з предметом відання прямої комунікації з відповідними 

комітетами та секретаріатами комітетів Європейського Парламенту. 

2. Схвалити перелік потреб та пропозиції Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування до двостороннього співробітництва з Європейським Парламентом 

на міжкомітетському рівні (додається). 

3. Надіслати схвалений цим рішенням перелік Голові Верховної Ради 

України Р.Стефанчуку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 20 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 

 

7. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про діяльність 

Робочої групи Комітету щодо врегулювання проблемних питань смт. Коцюбинське 

Київської області. 

Доповідач вказав на необхідність  внесення змін до рішення Комітету від 17 

червня 2020 року «Про створення Робочої групи щодо врегулювання проблемних 

питань смт. Коцюбинське Київської області» з метою розширення предмету 

відання Робочої групи, зміни її співголів та складу. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету.  

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування В.Безгін запропонував: 

- внести зміни до рішення Комітету від 17 червня 2020 року «Про створення 

Робочої групи щодо врегулювання проблемних питань смт. Коцюбинське 

Київської області», виклавши його в такій редакції: 

 

«Про створення Робочої групи щодо врегулювання правового статусу 

Коцюбинської селищної територіальної громади Бучанського району 

Київської області та Славутицької міської територіальної громади 

Вишгородського району Київської області 
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Заслухавши інформацію народного депутата України, голови підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 

В.Безгіна щодо необхідності врегулювання правового статусу Коцюбинської 

селищної територіальної громади Бучанського району Київської області та 

Славутицької міської територіальної громади Вишгородського району Київської 

області з метою створення повноцінного життєвого середовища та сприятливих 

умов розвитку зазначених територіальних громад, керуючись статтею 15 Закону 

України «Про комітети Верховної Ради України», Комітет в и р і ш и в: 

 

1. Створити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування щодо врегулювання правового статусу Коцюбинської селищної 

територіальної громади Бучанського району Київської області та Славутицької 

міської територіальної громади Вишгородського району Київської області. 

2. Визначити співголовами Робочої групи народного депутата України, 

Першого заступника Голови Комітету Р.Лозинського та народного депутата 

України, голову підкомітету з питань будівельних матеріалів О.Аліксійчука. 

3. Доручити співголовам розробити дорожню карту з врегулювання 

правового статусу Коцюбинської селищної територіальної громади Бучанського 

району Київської області та Славутицької міської територіальної громади 

Вишгородського району Київської області. 

4. Доручити співголовам сформувати персональний склад Робочої групи, 

залучивши до участі в роботі Робочої групи народних депутатів України, 

представників Міністерства розвитку громад та територій України, Коцюбинської 

селищної ради, Славутицької міської ради, Київської міської ради, Київської 

обласної ради, Чернігівської обласної ради, неурядових організацій, науковців, 

експертів та інших зацікавлених осіб. 

5. Надати співголовам Робочої групи право, у разі необхідності, вносити 

зміни до її складу. 

6. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на народного 

депутата України, Секретаря Комітету Д.Ісаєнка.» 

 

- контроль за виконанням цього рішення Комітету покласти на народного 

депутата України, Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

Очільник Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Внести зміни до рішення Комітету від 17 червня 2020 року «Про 

створення Робочої групи щодо врегулювання проблемних питань смт. 

Коцюбинське Київської області», виклавши його в такій редакції: 

 

«Про створення Робочої групи щодо врегулювання правового статусу 

Коцюбинської селищної територіальної громади Бучанського району 

Київської області та Славутицької міської територіальної громади 

Вишгородського району Київської області 
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Заслухавши інформацію народного депутата України, голови підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 

В.Безгіна щодо необхідності врегулювання правового статусу Коцюбинської 

селищної територіальної громади Бучанського району Київської області та 

Славутицької міської територіальної громади Вишгородського району Київської 

області з метою створення повноцінного життєвого середовища та сприятливих 

умов розвитку зазначених територіальних громад, керуючись статтею 15 Закону 

України «Про комітети Верховної Ради України», Комітет в и р і ш и в: 

 

1. Створити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування щодо врегулювання правового статусу Коцюбинської селищної 

територіальної громади Бучанського району Київської області та Славутицької 

міської територіальної громади Вишгородського району Київської області. 

2. Визначити співголовами Робочої групи народного депутата України, 

Першого заступника Голови Комітету Р.Лозинського та народного депутата 

України, голову підкомітету з питань будівельних матеріалів О.Аліксійчука. 

3. Доручити співголовам розробити дорожню карту з врегулювання 

правового статусу Коцюбинської селищної територіальної громади Бучанського 

району Київської області та Славутицької міської територіальної громади 

Вишгородського району Київської області. 

4. Доручити співголовам сформувати персональний склад Робочої групи, 

залучивши до участі в роботі Робочої групи народних депутатів України, 

представників Міністерства розвитку громад та територій України, Коцюбинської 

селищної ради, Славутицької міської ради, Київської міської ради, Київської 

обласної ради, Чернігівської обласної ради, неурядових організацій, науковців, 

експертів та інших зацікавлених осіб. 

5. Надати співголовам Робочої групи право, у разі необхідності, вносити 

зміни до її складу. 

6. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на народного 

депутата України, Секретаря Комітету Д.Ісаєнка.» 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення Комітету покласти на народного 

депутата України, Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 17 народних депутатів України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

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

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету                     ______________             А.КЛОЧКО 

 

Секретар Комітету                ______________                      Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

16 листопада 2022 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про проекти законів: 

1.1. про внесення змін до деяких законів України щодо наслідків ухвалення 

судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад 

(реєстр. №7476, КМУ, Д.Шмигаль); 

1.2. про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо наслідків 

ухвалення судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів 

місцевих рад (реєстр. №7476-1, н.д. Г.Мамка); 

1.3. про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

визначення правових наслідків ухвалення судом рішення про заборону політичної 

партії для статусу депутатів місцевих рад (реєстр. №7476-2, н.д. О.Літвінов); 

1.4. про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правових 

наслідків заборони політичної партії за рішення суду для депутатів місцевих рад 

(реєстр. №7476-3, н.д. Т.Плачкова, Д.Ісаєнко та інші). 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад» щодо упорядкування окремих питань 

співробітництва територіальних громад (реєстр. №5742, друге читання). 

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

назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання 

географічних назв у населених пунктах України (реєстр. №7253, друге читання). 

ІІ. Організаційні питання 

4. Про подання Президента України В.Зеленського про дострокове 

припинення повноважень шляхом звільнення з посади члена Центральної 

виборчої комісії Ю.Фрицького. 

5. Про створення Робочої групи Комітету щодо визначення пріоритетів та 

заходів з питань комплексного відновлення територій (областей, територіальних 

громад), постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, або в яких 

сконцентровані соціально-економічні, інфраструктурні, екологічні та інші кризові 

явища. 

6. Про доручення Голови Верховної Ради України Р.Стефанчука щодо 

підготовки переліку потреб та пропозицій до двостороннього співробітництва з 

Європейським Парламентом на міжкомітетському рівні. 

7. Обговорення діяльності Робочої групи Комітету щодо врегулювання 

проблемних питань смт. Коцюбинське Київської області. 

ІІІ. Різне 


