
 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

  
Комітет 

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

  

Протокол засідання № 113 

 

21 лютого 2023 року 

13 год. 30 хв. 

м. Київ  

Засідання у режимі 

відеоконференції 

 

Голова Комітету Шуляк О.О. 

Секретар Комітету Ісаєнко Д.В. 
 

Присутні: Аліксійчук О.В., Безгін В.Ю., Білозір Л.М., Бондар Г.В.,  

Васильєв І.С., Войцехівський В.О., Гузь І.В., Загоруйко А.Л., Іванов В.І.,  

Кальцев В.Ф., Качура О.А., Клочко А.А Літвінов О.М., Лозинський Р.М.,  

Микиша Д.С., М'ялик В.Н., Плачкова Т.М., Рубльов В.В., Саврасов М.В., 

Стріхарський А.П., Чорний Д.С., Яценко А.В. 

Відсутні: Балога В.І., Дунда О.А.  

 

Відповідальні  працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

Комітету Малюга А.В.; заступники керівника секретаріату Комітету Гарбуз Ю.П., 

Данилюк О.А.; головні консультанти Маленівська К.М., Падалко О.В., Поляк А.О. 

 

Запрошені: 
Барієв Е.Е. – член Меджилісу кримськотатарського народу, Голова правління 

Кримськотатарського Ресурсного Центру; 

Войцещук Н.В. – начальник Управління дозвільно-погоджувальної 
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*** 

 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

І. Питання адміністративно-територіального устрою 

1.  Про перейменування села Московське Шосткинського району Сумської 

області. 

2. Про перейменування села Лопухів Тячівського району Закарпатської 

області. 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

вдосконалення повноважень органів місцевого самоврядування та їх посадових 

осіб у період дії воєнного стану (реєстр. №8056, н.д. В.Безгін, О.Шуляк, 

О.Аліксійчук, О.Літвінов, О.Качура, В.Балога, Р.Лозинський, А.Стріхарський, 

В.Поляк, В.Іванов, Л.Білозір). 

4. 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) із зауваженнями 

Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України. 

ІІІ. Різне 

 

 

*** 
 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету О.Шуляк ознайомила членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонувала включити до проекту порядку 

денного питання про делегування представників Комітету до складу Міжвідомчої 
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робочої групи щодо законодавчого врегулювання питання розподілу та 

розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування різних 

рівнів та органами місцевого самоврядування і органами виконавчої влади. 

Також Голова Комітету запропонувала обговорити питання про діяльність 

робочих груп Комітету. 

Пропозиції підтримано. 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

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

питання про законопроекти щодо позбавлення державних нагород та питання про 

вручення протоколів про адміністративні правопорушення головам 

територіальних громад Чернівецької області. 

Пропозиції підтримано. 

 

Голова  Комітету О.Шуляк запропонувала прийняти проект порядку 

денного засідання Комітету за основу та в цілому з урахування висловлених 

пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу та в цілому з 

урахуванням висловлених пропозицій. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

22 народні депутати України – члени Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, І.Васильєв, 

І.Гузь, 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, 

А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк, А.Яценко); 

Рішення прийнято. 
 

 

*** 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

І. Питання адміністративно-територіального устрою 

1.  Про перейменування села Московське Шосткинського району Сумської 

області. 

2. Про перейменування села Лопухів Тячівського району Закарпатської 

області. 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

вдосконалення повноважень органів місцевого самоврядування та їх посадових 

осіб у період дії воєнного стану (реєстр. №8056, н.д. В.Безгін, О.Шуляк, 

О.Аліксійчук, О.Літвінов, О.Качура, В.Балога, Р.Лозинський, А.Стріхарський, 

В.Поляк, В.Іванов, Л.Білозір). 
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4. 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) із зауваженнями 

Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України. 

ІІІ. Організаційні питання 

5.  Про делегування представників Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування до складу Міжвідомчої робочої групи щодо 

законодавчого врегулювання питання розподілу та розмежування повноважень 

між органами місцевого самоврядування різних рівнів та органами місцевого 

самоврядування і органами виконавчої влади. 

6. Про діяльність робочих груп Комітету. 

ІV. Різне 
 

 

 

*** 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про 

перейменування села Московське Шосткинського району Сумської області. 

Доповідач поінформував, що до Комітету надійшло подання Сумської 

обласної ради щодо перейменування села Московське Шосткинського району 

Сумської області на село Київське. 

Перейменування села Московське ініційовано його жителями з метою 

«дерусифікації назви населеного пункту». 

Відповідно до матеріалів, наданих Сумською обласною радою, назва 

населеного пункту походить від назви столиці російської федерації міста москва. 

Враховуючи повномасштабну військову агресію, яку російська федерація чинить 

проти України та Українського народу, жителями населеного пункту було 

запропоновано змінити назву на «Київське». 

В.Безгін зазначив, що Український інститут національної пам’яті підтримує 

ініціативу щодо перейменування села та очищення українського культурного 

простору від назв, які меморіалізують російсько-імперське та більшовицько-

радянське колоніальне минуле України. 

Питання про перейменування села Московське Шосткинського району 

Сумської області підтримане територіальною громадою на загальних зборах 

жителів села, погоджено відповідно до законодавства Шосткинською міською, 

Шосткинською районною та Сумською обласною радами. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

рекомендувати Комітету підтримати подання Сумської обласної ради щодо 

перейменування села Московське Шосткинського району Сумської області на село 

Київське та доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 
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України «Про перейменування села Московське Шосткинського району Сумської 

області». 

Також підкомітет пропонує Комітету рекомендувати Верховній Раді України 

проект Постанови Верховної Ради України «Про перейменування села Московське 

Шосткинського району Сумської області» прийняти в цілому. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету О.Шуляк запропонувала: 

- підтримати подання Сумської обласної ради щодо перейменування села 

Московське Шосткинського району Сумської області на село Київське та 

доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на 

розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Московське Шосткинського району Сумської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 29 частини 

першої статті 85 Конституції України, частини третьої статті 138 Регламенту 

Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Московське Шосткинського району Сумської області» 

прийняти в цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 

В.Безгіну. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати подання Сумської обласної ради щодо перейменування села 

Московське Шосткинського району Сумської області на село Київське та доручити 

народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на розгляд 

Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Московське Шосткинського району Сумської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 29 частини 

першої статті 85 Конституції України, частини третьої статті 138 Регламенту 

Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Московське Шосткинського району Сумської області» 

прийняти в цілому. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 

В.Безгіну. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

24 народні депутати України – члени Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, І.Васильєв, 

В.Войцехівський, І.Гузь, А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, 
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А.Клочко, О.Літвінов, Р.Лозинський, Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, 

В.Рубльов, М.Саврасов, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк, А.Яценко); 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про 

перейменування села Лопухів Тячівського району Закарпатської області. 

Доповідач поінформував, що до Комітету надійшло подання Закарпатської 

обласної ради щодо перейменування села Лопухів Тячівського району 

Закарпатської області на село Брустури. 

Перейменування села Лопухів ініційовано його жителями з метою «відмови 

від зрадянщеної форми назви і повернення населеному пункту історично 

справедливої назви «Брустури» із традиційним та звичним для жителів звучанням». 

Відповідно до матеріалів, наданих Закарпатською обласною радою, село 

Лопухів було засноване у 1638 році і до перейменування у 1946 році найменувалося 

«Брустури». 

В.Безгін повідомив, що за інформацією Інституту української мови НАН 

України нинішня назва «Лопухів» на позначення вказаного населеного пункту 

з’явилася в середині 40-х років ХХ ст. внаслідок перейменування попередньої назви 

«Брустура» (Брустури), що було зумовлено панівною на той період тенденцією до 

зміни всіх іншомовних назв поселень. Первісна назва зазначеного поселення – 

Брустура, на що вказують її історичні фіксації, починаючи з 1638 р. В основі цієї 

назви – місцеве (діал.) брустур, брустура «лопух», запозичене з румунської мови. З 

огляду на зазначене, Інститут вважає обґрунтованою пропозицію перейменувати 

село Лопухів Тячівського району Закарпатської області на село Брустури, 

повернувши населеному пункту його історичну назву. 

Питання про перейменування села Лопухів Тячівського району Закарпатської 

області підтримане територіальною громадою на громадських слуханнях, 

погоджено відповідно до законодавства Усть-Чорнянською селищною, Тячівською 

районною та Закарпатською обласною радами. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

рекомендувати Комітету підтримати подання Закарпатської обласної ради щодо 

перейменування села Лопухів Тячівського району Закарпатської області на село 

Брустури та доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Лопухів Тячівського району Закарпатської 

області». 

Також підкомітет пропонує рекомендувати Верховній Раді України проект 

Постанови Верховної Ради України «Про перейменування села Лопухів 

Тячівського району Закарпатської області» прийняти в цілому. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 
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Голова Комітету О.Шуляк запропонувала: 

- підтримати подання Закарпатської обласної ради щодо перейменування 

села Лопухів Тячівського району Закарпатської області на село Брустури та 

доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на 

розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Лопухів Тячівського району Закарпатської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 29 частини 

першої статті 85 Конституції України, частини третьої статті 138 Регламенту 

Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Лопухів Тячівського району Закарпатської області» 

прийняти в цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 

В.Безгіну. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати подання Закарпатської обласної ради щодо перейменування 

села Лопухів Тячівського району Закарпатської області на село Брустури та доручити 

народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на розгляд 

Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Лопухів Тячівського району Закарпатської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 29 частини 

першої статті 85 Конституції України, частини третьої статті 138 Регламенту 

Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Лопухів Тячівського району Закарпатської області» прийняти 

в цілому. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 

В.Безгіну. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

24 народні депутати України – члени Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, І.Васильєв, 

В.Войцехівський, І.Гузь, 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, О.Шуляк, А.Яценко). 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про проект Закону 

України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення 

повноважень органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у період дії 
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воєнного стану (реєстр. №8056, н.д. В.Безгін, О.Шуляк, О.Аліксійчук, О.Літвінов, 

О.Качура, В.Балога, Р.Лозинський, А.Стріхарський, В.Поляк, В.Іванов, Л.Білозір). 

В.Безгін поінформував, що у зв’язку із необхідністю комплексного 

доопрацювання законопроекту з реєстр. № 8056 підкомітетом з питань 

адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування було 

прийнято рішення – запропонувати Комітету продовжити подальшу роботу над 

узгодженням положень законопроекту на майданчику підкомітету. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету О.Шуляк запропонувала підтримати пропозицію 

підкомітету щодо продовження подальшої роботи над узгодженням положень 

законопроекту з реєстр. № 8056 на майданчику підкомітету з питань 

адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування. 

Заперечень не надійшло. 

Пропозицію підтримано. 

 

4. 

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) із зауваженнями Головного 

юридичного управління Апарату Верховної Ради України. 

 Доповідач повідомив присутнім, що з метою узгодження деяких положень 

законопроекту з законами України «Про медіа», «Про охорону культурної 

спадщини» та врахування окремих зауважень Головного юридичного управління 

Апарату Верховної Ради України від 17 лютого 2023 року до законопроекту з 

реєстр. № 7253, внесеного для розгляду Верховною Радою України у другому 

читанні, народними депутатами України – членами Комітету Р.Лозинським та 

В.Безгіним подано 10 нових пропозицій. 

До розгляду зазначеного проекту Закону в другому читанні підкомітетом з 

питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 

підготовлено уточнену порівняльну таблицю, що містить 47 пропозицій та 

поправок від 30 народних депутатів України, з яких пропонується врахувати 10 

пропозицій, врахувати редакційно 12 пропозицій, врахувати частково 13 

пропозицій, відхилити 12 пропозицій. 

За наслідками розгляду поправок і пропозицій суб’єктів права законодавчої 

ініціативи доопрацьованим законопроектом пропонується на законодавчому рівні 

закріпити правові засади засудження російської імперської політики в Україні, 

встановити правові основи заборони пропаганди російської імперської політики, 

використання її символіки, визначити порядок деколонізації топонімії. 

Голова підкомітету В.Безгін запропонував перейти до розгляду зазначених 

поправок та пропозицій до законопроекту. 



 9 

Пропозицію підтримано. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; заступник Міністра культури та інформаційної політики України 

К.Чуєва; член Меджилісу кримськотатарського народу, Голова правління 

Кримськотатарського Ресурсного Центру Е.Барієв; начальник відділу обліку об'єктів 

культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики України 

О.Пахомова. 

 

Голова підкомітету В.Безгін запропонував: 

- врахувати поправки та пропозиції за №№ 6, 11, 21, 30, 33, 34, 36, 37, 40, 42; 

- врахувати редакційно поправки та пропозиції за №№ 1, 2, 4, 8, 9, 12, 13, 22, 

29, 31, 35, 39; 

- врахувати частково поправки та пропозиції за №№ 3, 5, 7, 10, 23, 24, 28, 32, 

43 – 47; 

- відхилити поправки та пропозиції за №№ 14 – 20, 25 – 27, 38, 41. 

Голова Комітету О.Шуляк поставила 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 до участі у засіданні особисто і відкрито приєднаний 

21 народний депутат України – член Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, І.Васильєв, 

В.Войцехівський, І.Гузь, А.Загоруйко, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, 

О.Літвінов, Р.Лозинський, Д.Микиша, Т.Плачкова, В.Рубльов, А.Стріхарський, 

Д.Чорний, О.Шуляк, А.Яценко). 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету О.Шуляк запропонувала: 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини другої статті 

117, частини шостої статті 118, пункту 3 частини першої статті 123 Регламенту 

Верховної Ради 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 та техніко-юридичне опрацювання порівняльної таблиці до проекту 

з реєстр. № 7253 з урахуванням прийнятих на засіданні Комітету рішень; 

- 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; 

- визначити доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, 

Першого заступника Голови Комітету Р.Лозинського. 

Очільниця Комітету поставила 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. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати нові пропозиції народних депутатів України - членів Комітету 

Р.Лозинського та В.Безгіна, які подані з метою узгодження деяких положень 

законопроекту з законами України «Про медіа», «Про охорону культурної 

спадщини» та врахування окремих зауважень Головного юридичного управління 

Апарату Верховної Ради України від 17 лютого 2023 року при підготовці до другого 

читання проекту 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) з урахуванням яких 

врахувати пропозиції за №№ 6, 11, 21, 30, 33, 34, 36, 37, 40, 42, врахувати редакційно 

пропозиції за №№ 1, 2, 4, 8, 9, 12, 13, 22, 29, 31, 35, 39, врахувати частково пропозиції 

за №№ 3, 5, 7, 10, 23, 24, 28, 32, 43 – 47, відхилити пропозиції за №№ 14 – 20, 25 – 27, 

38, 41. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини другої статті 

117, частини шостої статті 118, пункту 3 частини першої статті 123 Регламенту 

Верховної Ради 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. 

3. Доручити підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування спільно із секретаріатом Комітету здійснити коригування 

та техніко-юридичне опрацювання порівняльної таблиці до проекту з реєстр. № 7253 

з урахуванням прийнятих на засіданні Комітету рішень. 

4. 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. 

5. 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 до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

19 народних депутатів України – членів Комітету.  



 11 

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, І.Васильєв, 

І.Гузь, А.Загоруйко, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, 

Р.Лозинський, В.Рубльов, М.Саврасов, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк, 

А.Яценко); 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету О.Шуляк про делегування 

представників Комітету Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до 

складу Міжвідомчої робочої групи щодо законодавчого врегулювання питання 

розподілу та розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування 

різних рівнів та органами місцевого самоврядування і органами виконавчої влади. 

О.Шуляк поінформувала присутніх, що до Комітету надійшов лист  

Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 14.02.2023 

року про надання пропозицій стосовно формування складу Міжвідомчої робочої 

групи щодо законодавчого врегулювання питання розподілу та розмежування 

повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів та органами 

місцевого самоврядування і органами виконавчої влади. 

З огляду на зазначене О.Шуляк запропонувала народним депутатам України 

– членам Комітету подати пропозиції на делегування представників Комітету. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету О.Шуляк запропонувала: 

- делегувати до складу Міжвідомчої робочої групи народних депутатів 

України – членів Комітету: О.Шуляк, О.Аліксійчука, Л.Білозір, Г.Бондар, 

І.Васильєва, В.Войцехівського, О.Качуру, А.Клочка, О.Літвінова, Д.Микишу, 

Т.Плачкову, В.Рубльова, А.Стріхарського, Д.Чорного, А.Яценка. 

- скерувати копію рішення Комітету до Міністерства розвитку громад, 

територій та інфраструктури України; 

- контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на народного 

депутата України, Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Делегувати до складу Міжвідомчої робочої групи народних депутатів 

України – членів Комітету: 

Шуляк Олену Олексіївну – Голову Комітету; 

Аліксійчука Олександра Васильовича – голову підкомітету з питань 

будівельних матеріалів; 

Білозір Ларису Миколаївну – голову підкомітету з питань адміністративних 

послуг та адміністративних процедур; 

Бондар Ганну Вячеславівну – голову підкомітету з питань містобудування, 

благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови; 
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Васильєва Ігоря Сергійовича – члена Комітету; 

Войцехівського Віталія Олександровича – члена Комітету; 

Качуру Олександра Анатолійовича – 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; 

Клочка Андрія Андрійовича – члена Комітету; 

Літвінова Олександра Миколайовича – голову підкомітету з питань 

законодавчого забезпечення діяльності органів державної влади, державних 

символів і нагород; 

Микишу Дмитра Сергійовича – члена Комітету; 

Плачкову Тетяну Михайлівну – члена Комітету; 

Рубльова Вячеслава Володимировича – голову підкомітету з питань 

регіональної політики та місцевих бюджетів; 

Стріхарського Андрія Петровича – голову підкомітету з питань житлової 

політики та захисту інвестицій в об’єкти будівництва; 

Чорного Дмитра Сергійовича – голову підкомітету з питань державної служби; 

Яценка Антона Володимировича – члена Комітету. 

2. Скерувати копію рішення Комітету до Міністерства розвитку громад, 

територій та інфраструктури України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на народного 

депутата України, Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

19 народні депутати України – члени Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно (В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, І.Васильєв, І.Гузь, 

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

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

О.Шуляк, А.Яценко); 

Рішення прийнято. 

 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету О.Шуляк про діяльність робочих 

груп Комітету. 

О.Шуляк поінформувала присутніх, що за період діяльності Верховної Ради 

України дев’ятого скликання Комітетом було утворено 24 робочі групи, з яких:  

- 11 робочих груп продовжує свою діяльність; 

- 9 робочих груп  досягнули мети, з якою їх було створено; 

- 4 робочих групи не розпочали свою роботу. 

Очільниця Комітету запропонувала народним депутатам України – членам 

Комітету надати свої пропозиції щодо діяльності робочих груп Комітету. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 
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Народними депутатами України – членами Комітету В.Безгіним, Г.Бондар, 

О.Качурою були висловлені пропозиції щодо діяльності робочих груп Комітету. 

За наслідками обговорення Голова Комітету О.Шуляк запропонувала 

доручити секретаріату Комітету підготувати до наступного засідання Комітету 

відповідний проект Рішення щодо діяльності робочих груп Комітету. 

Заперечень не надійшло. 

Пропозицію підтримано. 

 

 

 *** 

 

 Різне 

 

Голова Комітету О.Шуляк запропонувала голові підкомітету з питань 

містобудування, благоустрою та земельних відносин в межах території забудови 

Г.Бондар розпочати роботу з розробки Містобудівного кодексу на майданчику 

очолюваного нею підкомітету. 

Заперечень не надійшло. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування В.Безгін поінформував, що на розгляд Комітету 

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

державні нагороди України» щодо підстав позбавлення державних нагород 

(реєстр. №8407) та три альтернативні до нього законопроекти з реєстр. №№ 8407-

1, 8407-2, 8407- 3. Метою цих законопроектів є, зокрема, удосконалення 

механізму позбавлення державних нагород України осіб, які вчиняли дії що 

загрожують національним інтересам України. 

В.Безгін відзначив, що вказане питання також пропонується врегулювати 

проектом Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

заходу із запобігання загрозам національної безпеки – позбавлення осіб 

державних нагород (реєстр. № 6163), який було прийнято Верховною Радою 

України 14 квітня 2022 року за основу. 

З врахуванням зазначеного, В.Безгін запропонував звернутися до Комітету 

Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо 

пришвидшення підготовки цього законопроекту до розгляду Парламентом 

України у другому читанні. 

Заперечень не надійшло. 

Пропозицію підтримано. 
 

*** 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування В.Безгін поінформував присутніх про випадки 
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вручення головам територіальних громад Чернівецької області протоколів про 

адміністративні правопорушення, а саме за фактом порушення законодавства про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що передбачено статтею 210-1 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. 

В.Безгін запропонував народним депутатам України – членам Комітету 

звернутися до голів територіальних громад інших областей щодо виявлення 

схожих випадків і за наслідками дослідження всіх аспектів даного питання 

звернутися задля надання роз’яснень до відповідних обласних військових 

адміністрацій. 

Заперечень не надійшло. 

Пропозицію підтримано. 
 

 

 

Голова Комітету                     ______________             О.ШУЛЯК 

 

 

Секретар Комітету                ______________                      Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

21 лютого 2023 року 

 

І. Питання адміністративно-територіального устрою 

1.  Про перейменування села Московське Шосткинського району Сумської 

області. 

2. Про перейменування села Лопухів Тячівського району Закарпатської 

області. 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

вдосконалення повноважень органів місцевого самоврядування та їх посадових 

осіб у період дії воєнного стану (реєстр. №8056, н.д. В.Безгін, О.Шуляк, 

О.Аліксійчук, О.Літвінов, О.Качура, В.Балога, Р.Лозинський, А.Стріхарський, 

В.Поляк, В.Іванов, Л.Білозір). 

4. 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) із зауваженнями 

Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України. 

ІІІ. Організаційні питання 

5.  Про делегування представників Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування до складу Міжвідомчої робочої групи щодо 

законодавчого врегулювання питання розподілу та розмежування повноважень 

між органами місцевого самоврядування різних рівнів та органами місцевого 

самоврядування і органами виконавчої влади. 

6. Про діяльність робочих груп Комітету. 

ІV. Різне 

 


