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Відповідальні  працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату Комітету 

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

Маковський О.А.; головні консультанти Каніковська В.О., Ляшко І.В., Маленівська 

К.М., Падалко О.В., Поляк А.О. 

 

Запрошені: 

Азархіна О.К. – заступник Міністра розвитку громад, територій та 
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Андрійчук Ю.М. – голова секретаріату Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад»; 

Банчук О.А. – заступник Міністра юстиції України; 

Збіглей Н.В. – помічник заступника керівника Офісу Президента України; 

Зубар І.В. – менеджер проекту Ради Європи «Підтримка демократичних 

післявоєнних виборів в Україні»; 
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Козловська Н.В – заступник Міністра розвитку громад, територій та 

інфраструктури України; 

Колобродова О.В. – представник Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини з соціальних та економічних прав; 

Кубраков О.М. – Віце-прем'єр-міністр з відновлення України - Міністр 

розвитку громад, територій та інфраструктури України; 

Лациба М. – керівник Програми розвитку громадянського суспільства 

Громадської організації «Український незалежний центр політичних досліджень»; 

Продан О.П. – радник голови Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України»; 

Тимощук В.П. – заступник голови Правління Центру політико-правових 

реформ; 

Шевченко Т.С. – заступник Міністра культури та інформаційної політики 

України. 

 

*** 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

І. Організаційні питання  

1. Про стратегію діяльності Міністерства розвитку громад, територій та 

інфраструктури України та напрямки взаємодії з Комітетом. 

2. Про Роз’яснення Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування стосовно 

застосування окремих положень Закону України «Про правовий режим воєнного 

стану» в частині регулювання початку здійснення обласними та районними 

військовими адміністраціями повноважень відповідних обласних та районних рад 

(в контексті предмету відання Комітету). 

3. Про пропозицію Офісу Ради Європи в Україні Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування виступити одним із бенефіціарів проекту «Підтримка 

демократичних післявоєнних виборів в Україні», що впроваджуватиметься в 

межах Плану дій Ради Європи для України «Стійкість, відновлення та 

реконструкція» на 2023-2026 роки. 

4. Про Звернення Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування до Хмельницького міського голови Хмельницького району 

Хмельницької області О.Симчишина щодо увічнення пам’яті Монастирського 

Дениса Анатолійовича. 

5. Про внесення змін до деяких рішень Комітету щодо створення робочих 

груп у Комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування. 

ІІ. Питання адміністративно-територіального устрою 

6. Про перейменування села Первомайське Гайсинського району Вінницької 

області. 
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ІІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

7. Проект Закону про публічні консультації (реєстр.№4254, друге читання). 

8. Про повторний розгляд у другому читанні проекту 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. 

ІV. Різне 

 

 

*** 

 
 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету О.Шуляк ознайомила членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонувала включити до нього питання щодо 

підтримки ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та схвалення 

пропозиції Комітету щодо виключення із проекту Плану законопроектної роботи 

Верховної Ради України на 2023 рік раніше поданої пропозиції про розробку 

проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг». 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету О.Шуляк оголосила пропозицію прийняти проект порядку 

денного засідання Комітету за основу та в цілому з урахуванням висловленої 

пропозиції. 

На момент голосування на засіданні присутні 19 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 17 народних депутатів України; 

«Утримались» – 2 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 
 

 

 *** 
 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

І. Організаційні питання  

1. Про стратегію діяльності Міністерства розвитку громад, територій та 

інфраструктури України та напрямки взаємодії з Комітетом. 

2. Про Роз’яснення Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування стосовно 

застосування окремих положень Закону України «Про правовий режим воєнного 

стану» в частині регулювання початку здійснення обласними та районними 
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військовими адміністраціями повноважень відповідних обласних та районних рад 

(в контексті предмету відання Комітету). 

3. Про пропозицію Офісу Ради Європи в Україні Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування виступити одним із бенефіціарів проекту «Підтримка 

демократичних післявоєнних виборів в Україні», що впроваджуватиметься в 

межах Плану дій Ради Європи для України «Стійкість, відновлення та 

реконструкція» на 2023-2026 роки. 

4. Про Звернення Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування до Хмельницького міського голови Хмельницького району 

Хмельницької області О.Симчишина щодо увічнення пам’яті Монастирського 

Дениса Анатолійовича. 

5. Про внесення змін до деяких рішень Комітету щодо створення робочих 

груп у Комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування. 

6. Про схвалення пропозиції Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до проекту 

Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2023 рік. 

ІІ. Питання адміністративно-територіального устрою 

7. Про перейменування села Первомайське Гайсинського району Вінницької 

області. 

ІІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

8. Проект Закону про публічні консультації (реєстр.№4254, друге читання). 

9. Про повторний розгляд у другому читанні проекту 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. 

ІV. Різне 

 

 
 

*** 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію Віце-прем'єр-міністра з відновлення України - 

Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України О.Кубракова про 

стратегію діяльності Міністерства та напрямки взаємодії з Комітетом. 

Доповідач зазначив, що Міністерство було створено першочергово задля 

відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок 

збройної агресії Російської Федерації проти України. 

З огляду на це, пріоритетними планами Міністерства у 2023 році буде робота 

над об’єктами критичної інфраструктури – енергетики, тепло- та водопостачання, 
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транспортному сполученні, забезпечення компенсацій̆ за пошкоджене чи 

зруйноване житло, відбудова або створення нової соціальної, адміністративної 

інфраструктури, розмінування територій держави, що були під окупацією. 

Крім цього, вважливим напрямком роботи буде розробка комплексних планів 

просторового розвитку, програм комплексного відновлення територій 

територіальних громад, а також містобудівної документації. 

Щодо законопроектної роботи О.Кубраков звернув увагу, зокрема, на проект 

Закону України про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування 

територіальної організації виконавчої влади в Україні (реєстр. №4298) та проект 

Закону України про службу в органах місцевого самоврядування (реєстр. №6504) 

відзначивши, що Міністерство спільно з Комітетом повинні докласти спільні 

зусилля задля прийняття цих законопроектів Верховною Радою України. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; Віце-прем'єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку 

громад, територій та інфраструктури України О.Кубраков. 

 

Голова Комітету О.Шуляк запропонувала взяти до відома інформацію Віце-

прем'єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад, територій та 

інфраструктури України О.Кубракова про стратегію діяльності Міністерства та 

напрямки взаємодії з Комітетом. 

Пропозицію підтримано. 

Інформацію взято до відома. 

 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна та голови 

підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів В.Рубльова про 

Роз’яснення Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування стосовно застосування 

окремих положень Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в частині 

регулювання початку здійснення обласними та районними військовими 

адміністраціями повноважень відповідних обласних та районних рад (в контексті 

предмету відання Комітету). 

Доповідачі поінформували, що у Комітеті Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування було розглянуто звернення Міністерства юстиції України, 

Кіровоградської, Полтавської, Рівненської, Чернівецької, Чернігівської обласних 

рад, Донецької та Чернівецької обласних військових адміністрацій із проханням 

роз’яснити застосування окремих положень Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану», які регулюють початок здійснення районними та обласними 
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військовими адміністраціями повноважень відповідних районних, обласних рад, 

що покликано сприяти в період воєнного стану однозначності розуміння та чіткості 

реалізації відповідних норм. 

За наслідками розгляду зазначених звернень у Комітеті, згідно з частиною 

третьою статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», було 

підготовлено проект Роз’яснення щодо даного питання.  

Очільники підкомітетів В.Безгін та В.Рубльов оголосили пропозицію 

підкомітетів – рекомендувати Комітету затвердити Роз’яснення Комітету щодо 

застосування окремих положень Закону України «Про правовий режим воєнного 

стану» в частині регулювання початку здійснення районними та обласними 

військовими адміністраціями повноважень відповідних районних, обласних рад (в 

контексті предмету відання Комітету). 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; голова секретаріату Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад» Ю.Андрійчук. 

 

Голова Комітету О.Шуляк запропонувала: 

- затвердити Роз’яснення Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування щодо застосування окремих положень Закону України «Про 

правовий режим воєнного стану» в частині регулювання початку здійснення 

районними та обласними військовими адміністраціями повноважень відповідних 

районних, обласних рад (в контексті предмету відання Комітету). 

- надіслати затверджене цим рішенням Роз’яснення Кабінету Міністрів 

України, Офісу Президента України, Секретарю Ради безпеки і оборони України, 

Міністерству юстиції України, Міністерству розвитку громад, територій та 

інфраструктури України, Комітету Верховної Ради України з питань національної 

безпеки, оборони та розвідки, Всеукраїнській асоціації органів місцевого 

самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад» та іншим 

зацікавленим сторонам.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Роз’яснення Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування щодо застосування окремих положень Закону України «Про 

правовий режим воєнного стану» в частині регулювання початку здійснення 

районними та обласними військовими адміністраціями повноважень відповідних 

районних, обласних рад (в контексті предмету відання Комітету) (додається). 

2. Надіслати затверджене цим рішенням Роз’яснення Кабінету Міністрів 

України, Офісу Президента України, Секретарю Ради безпеки і оборони України, 

Міністерству юстиції України, Міністерству розвитку громад, територій та 

інфраструктури України, Комітету Верховної Ради України з питань національної 
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безпеки, оборони та розвідки, Всеукраїнській асоціації органів місцевого 

самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад» та іншим 

зацікавленим сторонам.  

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на народного депутата 

України, Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко та менеджера проекту Ради Європи «Підтримка демократичних 

післявоєнних виборів в Україні» І.Зубар про пропозицію Офісу Ради Європи в 

Україні Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування виступити одним із бенефіціарів 

проекту «Підтримка демократичних післявоєнних виборів в Україні», що 

впроваджуватиметься в межах Плану дій Ради Європи для України «Стійкість, 

відновлення та реконструкція» на 2023-2026 роки. 

А.Загоруйко поінформувала присутніх, що до Комітету надійшов лист від 

Офісу Ради Європи в Україні з пропозицією Комітету виступити одним із 

бенефіціарів проекту «Підтримка демократичних післявоєнних виборів в Україні», 

що впроваджуватиметься в межах Плану дій Ради Європи для України «Стійкість, 

відновлення та реконструкція» на 2023 – 2026 роки. 

Менеджер проекту Ради Європи «Підтримка демократичних післявоєнних 

виборів в Україні» І.Зубар повідомила, що діяльність проекту покликана сприяти 

демократичності та відповідальності міжнародним і європейським стандартам 

національних і місцевих виборів в Україні у післявоєнний період, що також є 

невід’ємною частиною політичних критеріїв для членства України в ЄС. 

І.Зубар зазначила, що з огляду на те що, питання законодавчого регулювання 

виборів та референдумів є предметом відання Комітету, а також враховуючи 

виклики для організації та проведення післявоєнних виборів в Україні та результати 

Діалогу високого рівня у м.Страсбург, Офіс Ради Європи в Україні пропонує 

Комітету виступити одним з бенефіціарів Проекту у питаннях з розробкою 

необхідного законодавчого регулювання та удосконалення діючого законодавства 

в координації з іншими органами влади щодо його подальшої імплементації. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; Зубар І.В. – менеджер проекту Ради Європи «Підтримка 

демократичних післявоєнних виборів в Україні». 
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Голова Комітету О.Шуляк запропонувала: 

- виступити одним із бенефіціарів проекту «Підтримка демократичних 

післявоєнних виборів в Україні», що впроваджуватиметься в межах Плану дій 

Ради Європи для України «Стійкість, відновлення та реконструкція» на 2023 – 

2026 роки, який діятиме до 31 грудня 2024 року; 

- надати згоду на моніторинг впровадження діяльності, зазначеної в описі 

проекту, особливо у питаннях, пов’язаних з розробкою необхідного 

законодавчого регулювання та удосконалення положень чинного законодавства за 

такими напрямками: 

o організація та проведення післявоєнних виборів органами адміністрування 

загальнодержавних та місцевих виборів у безпечних умовах та конкурентному 

середовищі відповідно до європейських стандартів та належних практик; 

o сприяння реінтеграції українських виборців на деокупованих територіях та 

з деокупованих територій у політичне життя України через реалізацію їх виборчих 

прав на території України та поза її межами; 

o сприяння участі українських виборців у виборах на території України та 

поза її межами відповідно до встановлених виборчих процедур і процедур 

голосування; 

o забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у післявоєнних 

політичних та виборчих процесах. 

- відповідно по 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», звернутися до 

Секретаріату Кабінету Міністрів України з пропозицією про державну реєстрацію 

проекту; 

- контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на народного 

депутата України, Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Виступити одним із бенефіціарів проекту «Підтримка демократичних 

післявоєнних виборів в Україні», що впроваджуватиметься в межах Плану дій 

Ради Європи для України «Стійкість, відновлення та реконструкція» на 2023 – 

2026 роки, який діятиме до 31 грудня 2024 року (опис проекту додається). 

2. Надати згоду на моніторинг впровадження діяльності, зазначеної в описі 

проекту, особливо у питаннях, пов’язаних з розробкою необхідного 

законодавчого регулювання та удосконалення положень чинного законодавства за 

такими напрямками: 

- організація та проведення післявоєнних виборів органами адміністрування 

загальнодержавних та місцевих виборів у безпечних умовах та конкурентному 

середовищі відповідно до європейських стандартів та належних практик; 
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- сприяння реінтеграції українських виборців на деокупованих територіях та 

з деокупованих територій у політичне життя України через реалізацію їх виборчих 

прав на території України та поза її межами; 

- сприяння участі українських виборців у виборах на території України та 

поза її межами відповідно до встановлених виборчих процедур і процедур 

голосування; 

- забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у післявоєнних 

політичних та виборчих процесах. 

3. Відповідно по 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», звернутися до 

Секретаріату Кабінету Міністрів України з пропозицією про державну реєстрацію 

проекту. 

4. 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. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про звернення 

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до Хмельницького 

міського голови Хмельницького району Хмельницької області О.Симчишина щодо 

увічнення пам’яті Монастирського Дениса Анатолійовича. 

Доповідач поінформував про ініціативу народних депутатів України – членів 

Комітету звернутися від Комітету із зверненням  до Хмельницького міського 

голови Хмельницького району Хмельницької області О.Симчишина про увічнення 

пам’яті Монастирського Дениса Анатолійовича та присвоєння його імені одній із 

центральних вулиць, площ, набережних або одному із центральних провулків, 

проспектів, парків, скверів, бульварів, узвозів, проїздів, майданів, мостів у місті 

Хмельницький. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету О.Шуляк запропонувала: 

- схвалити Звернення Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
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містобудування до Хмельницького міського голови Хмельницького району 

Хмельницької області О.Симчишина про увічнення пам’яті Монастирського 

Дениса Анатолійовича; 

- надіслати схвалене цим рішенням Звернення Хмельницькому міському 

голові Хмельницького району Хмельницької області; 

- контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на народного 

депутата України, Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити Звернення Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування до Хмельницького міського голови Хмельницького району 

Хмельницької області О.Симчишина про увічнення пам’яті Монастирського 

Дениса Анатолійовича (додається). 

2. Надіслати схвалене цим рішенням Звернення Хмельницькому міському 

голові Хмельницького району Хмельницької області. 

3. 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. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

Очільниця Комітету О.Шуляк оголосила перерву у засіданні Комітету, 

поінформувавши народних депутатів України – членів Комітету, що після її 

завершення буде продовжено розгляд питань порядку денного засідання Комітету. 

 

 

*** 
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(продовження засідання) 

 

7 лютого 2023 року 

13 год. 50 хв. 

м. Київ  

вул. М.Грушевського, 5  

(кулуари 2 поверху) 

Голова Комітету Шуляк О.О. 

За Секретаря Комітету Аліксійчук О.В. 
 

Присутні: Безгін В.Ю., Васильєв І.С., Войцехівський В.О., Гузь І.В., 

Загоруйко А.Л., Іванов В.І., Кальцев В.Ф., Качура О.А., Літвінов О.М.,  

Микиша Д.С., Саврасов М.В., Стріхарський А.П., Чорний Д.С., Яценко А.В. 

Відсутні: Балога В.І., Білозір Л.М., Бондар Г.В., Дунда О.А., Ісаєнко Д.В., 

Клочко А.А., Лозинський Р.М., М'ялик В.Н., Плачкова Т.М., Рубльов В.В. 

 

Відповідальні  працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

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

Маковський О.А.; головний консультант Ляшко І.В. 

 

*** 

Голова Комітету О.Шуляк поінформувала присутніх про тимчасову 

відсутність на засіданні Секретаря Комітету Д.Ісаєнка і внесла пропозицію – 

визначити секретарем засідання народного депутата України, голову підкомітету 

з питань будівельних матеріалів О.Аліксійчука. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету О.Шуляк про внесення змін до 

деяких рішень Комітету щодо створення робочих груп у Комітеті з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету.  
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Голова Комітету О.Шуляк у зв’язку із необхідністю оптимізації та 

підвищення ефективності діяльності робочих груп у Комітеті  запропонувала 

вивчити це питання та перенести на наступне засідання для надання пропозицій. 

Очільниця Комітету поставила на голосування вказане питання. 

На момент голосування на засіданні присутні 15 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Безгін, І.Васильєв, В.Войцехівський, 

І.Гузь, А.Загоруйко, В.Іванов, В.Кальцев, О.Качура, О.Літвінов, М.Саврасов, 

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

Рішення прийнято. 

 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету О.Шуляк про схвалення 

пропозиції Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до проекту Плану 

законопроектної роботи Верховної Ради України на 2023 рік. 

Очільниця Комітету повідомила, що до Комітету надійшов лист Міністерства 

цифрової трансформації України з ініціативою щодо виключення із проекту Плану 

законопроектної роботи Верховної Ради України на 2023 рік раніше поданої 

пропозиції про розробку проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання 

адміністративних послуг». 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету О.Шуляк запропонувала: 

- підтримати ініціативу Міністерства цифрової трансформації України та 

схвалити пропозицію Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування щодо виключення із 

проекту Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2023 рік 

раніше поданої пропозиції про розробку проекту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання 

адміністративних послуг»; 

- надіслати копію рішення Комітету Голові Верховної Ради України 

Р.Стефанчуку; 

- контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на народного 

депутата України, Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати ініціативу Міністерства цифрової трансформації України та 

схвалити пропозицію Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування щодо виключення із 
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проекту Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2023 рік 

раніше поданої пропозиції про розробку проекту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання 

адміністративних послуг». 

2. Надіслати копію рішення Комітету Голові Верховної Ради України 

Р.Стефанчуку. 

3. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на народного 

депутата України, Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

На момент голосування на засіданні присутні 15 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Безгін, І.Васильєв, В.Войцехівський, 

І.Гузь, А.Загоруйко, В.Іванов, В.Кальцев, О.Качура, О.Літвінов, М.Саврасов, 

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

Рішення прийнято. 

 

7. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про 

перейменування села Первомайське Гайсинського району Вінницької області. 

Доповідач поінформував, що до Комітету надійшло подання Вінницької 

обласної ради щодо перейменування селища Первомайське Гайсинського району 

Вінницької області на селище Гадаї. 

Перейменування селища Первомайське ініційовано жителями Дашівської 

територіальної громади з метою «зміни назви населеного пункту, яка походить від 

назви свята 1 травня, що активно використовувалося під час існування СРСР у цілях 

пропаганди». 

Відповідно до матеріалів, наданих Вінницькою обласною радою, 

ініціативною групою жителів Дашівської територіальної громади запропоновано 

змінити назву селища Первомайське на  Гадаї. Назва «Гадаї» походить від назви 

ландшафтного заказнику місцевого значення, який розташований поруч із 

населеним пунктом. 

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

України нинішня назва «Первомайське» заснована в 20-х роках ХХ ст. Станом на 

1925 р. вона мала українсько-російську форму «Першомайськ», яку пізніше було 

змінено за російським зразком «Первомайськ». Інститут відзначає, що ойконім 

«Первомайське» з огляду на російськомовну структуру не відповідає засадам 

топонімотворення української мови, а отже, підлягає перейменуванню. 

Питання про перейменування селища Первомайське Гайсинського району 

Вінницької області підтримане територіальною громадою на громадських 

слуханнях, погоджено відповідно до законодавства Дашівською селищною, 

Гайсинською районною та Вінницькою обласною радами. 
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Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

рекомендувати Комітету підтримати подання Вінницької обласної ради щодо 

перейменування селища Первомайське Гайсинського району Вінницької області на 

селище Гадаї та доручити народним депутатам України – членам Комітету 

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної 

Ради України «Про перейменування селища Первомайське Гайсинського району 

Вінницької області». 

Також запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України 

проект Постанови Верховної Ради України «Про перейменування селища 

Первомайське Гайсинського району Вінницької області» прийняти в цілому. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету О.Шуляк запропонувала: 

- підтримати подання Вінницької обласної ради щодо перейменування 

селища Первомайське Гайсинського району Вінницької області на селище Гадаї 

та доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести 

на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України 

«Про перейменування селища Первомайське Гайсинського району Вінницької 

області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування селища Первомайське Гайсинського району 

Вінницької 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 Вінницької обласної ради щодо перейменування 

селища Первомайське Гайсинського району Вінницької області на селище Гадаї 

та доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести 

на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України 

«Про перейменування селища Первомайське Гайсинського району Вінницької 

області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування селища Первомайське Гайсинського району 

Вінницької області» прийняти в цілому. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 
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питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 

В.Безгіну. 

На момент голосування на засіданні присутні 15 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Безгін, І.Васильєв, В.Войцехівський, 

І.Гузь, А.Загоруйко, В.Іванов, В.Кальцев, О.Качура, О.Літвінов, М.Саврасов, 

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

Рішення прийнято. 

 

8. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про проект Закону України про публічні консультації (реєстр.№4254, 

друге читання). 

Доповідач поінформувала, що підкомітетом з питань виборів, референдумів 

та інших форм безпосередньої демократії до розгляду зазначеного законопроекту в 

другому читанні було підготовлено порівняльну таблицю, яка містить 246 

пропозицій та поправок, що надійшли від 26 суб’єктів права законодавчої 

ініціативи, з яких пропонується 104 – врахувати, 25 – врахувати частково, 12 – 

врахувати редакційно, 105 – відхилити. 

А.Загоруйко зазначила, що підготовленим до другого читання 

законопроектом збережено положення ухваленої в першому читанні редакції, якою 

визначаються основні засади (стандарти) проведення публічних консультацій під 

час формування та реалізації державної політики, вирішення питань місцевого 

значення. 

Разом з тим, у ході опрацювання внесених пропозицій за участі народних 

депутатів України, представників органів державної влади, асоціацій органів 

місцевого самоврядування, міжнародних партнерів Комітету, громадських 

організацій, науковців, експертів було змінено структуру законопроекту, надано 

визначення основних термінів, що вживаються у законопроекті, уточнено перелік 

суб’єктів проведення публічних консультацій, визначено порядок проведення 

публічних консультацій народними депутатами України та комітетами Верховної 

Ради України, запроваджено моніторинг процесу проведення публічних 

консультацій, внесено ряд інших редакційних та техніко-юридичних змін, що 

забезпечують системне та логічне викладення тексту законопроекту. 

Голова підкомітету А.Загоруйко запропонувала перейти до розгляду 

поправок та пропозицій. 

Пропозицію підтримано. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 
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Заступника Голови Комітету, голова підкомітету А.Загоруйко 

запропонувала: 

- врахувати поправки та пропозиції за №№ 2–9, 12, 13, 15, 21, 22, 24, 26–28, 

42, 52, 54, 56, 58–60, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 77, 83, 84, 87, 91, 94, 95, 98–100, 104–106, 

114, 117, 119, 121, 123, 127–129, 132, 135–137, 141, 142, 145, 146, 148, 152, 153, 155, 

156, 158, 165, 176– 178, 181, 183, 184, 188, 189, 191, 193–195, 200, 201, 203, 207, 208, 

210, 214, 216, 219, 222–227, 229, 230, 232, 234, 235, 237, 239, 242, 244, 245; 

- врахувати частково поправки та пропозиції за №№ 1, 16, 40, 43, 44, 55, 74, 

78, 85, 108–110, 120, 122, 160–162, 164, 171, 175, 204, 205, 209, 211, 215; 

- врахувати редакційно поправки та пропозиції за №№ 10, 17, 18, 47, 86, 107, 

115, 116, 138, 140, 190, 236; 

- відхилити поправки та пропозиції за №№ 11, 14, 19, 20, 23, 25, 29–39, 41, 45, 

46, 48–51, 53, 57, 61–63, 65, 68, 71, 73, 75, 76, 79–82, 88–90, 92, 93, 96, 97, 101–103, 

111–113, 118, 124–126, 130, 131, 133, 134, 139, 143, 144, 147, 149–151, 154, 157, 159, 

163, 166–170, 172–174, 179, 180, 182, 185–187, 192, 196–199, 202, 206, 212, 217, 218, 

220, 221, 228, 231, 233, 238, 240, 241, 243, 246. 

Голова Комітету О.Шуляк поставила на голосування вказані пропозиції. 

На момент голосування на засіданні присутні 16 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Безгін, І.Васильєв, В.Войцехівський, 

І.Гузь, А.Загоруйко, В.Іванов, В.Кальцев, О.Качура, О.Літвінов, Д.Микиша, 

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

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету О.Шуляк запропонувала: 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України підготовлений до другого 

читання проект Закону України про публічні консультації (реєстр. № 4254) 

прийняти в другому читанні та в цілому; 

- доручити підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії спільно із секретаріатом Комітету здійснити 

коригування порівняльної таблиці до проекту Закону з реєстр. № 4254 відповідно 

до ухвалених висновків Комітету щодо поданих до нього пропозицій для внесення 

на розгляд Верховної Ради України в другому читанні; 

- у разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці тексту відповідного Закону на підпис Голові 

Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання 

спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України; 

- доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України, 
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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 3 частини 

першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України підготовлений до другого 

читання проект Закону України про публічні консультації (реєстр. № 4254) 

прийняти в другому читанні та в цілому. 

2. Доручити підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії спільно із секретаріатом Комітету здійснити 

коригування порівняльної таблиці до проекту Закону з реєстр. № 4254 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 за результатами розгляду в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці тексту відповідного Закону на підпис Голові 

Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання 

спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України. 

4. Доповідачем від Комітету при розгляді 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 присутні 16 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Безгін, І.Васильєв, В.Войцехівський, 

І.Гузь, А.Загоруйко, В.Іванов, В.Кальцев, О.Качура, О.Літвінов, Д.Микиша, 

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

Рішення прийнято. 

 

9. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про повторний 

розгляд у другому читанні 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) із 

зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради 

України. 

Доповідач повідомив присутнім, що з метою врахування окремих зауважень 

Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 30 грудня 

2022 року до законопроекту з реєстр. № 7253, внесеного для розгляду Верховною 
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Радою України у другому читанні, народним депутатом України, Першим 

заступником Голови Комітету Р.Лозинським подано 5 нових пропозицій. 

До розгляду зазначеного проекту Закону в другому читанні підготовлено 

уточнену порівняльну таблицю, що містить 37 пропозицій та поправок від 30 

народних депутатів України, з яких Комітетом пропонується врахувати 7 

пропозицій, врахувати редакційно 9 пропозицій, врахувати частково 11 пропозицій, 

відхилити 10 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. 

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 охорону прав на знаки для товарів і послуг», «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 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про 

правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність у ХХ столітті». 

Голова підкомітету В.Безгін запропонував перейти до розгляду зазначених 

поправок та пропозицій до законопроекту. 

Пропозицію підтримано. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова підкомітету В.Безгін запропонував: 

- врахувати поправки та пропозиції за №№ 4, 6, 20, 24, 28, 29, 32; 

- врахувати частково поправки та пропозиції за №№ 3, 5, 7, 10, 22, 23, 27, 30, 

33 – 37; 

- врахувати редакційно поправки та пропозиції за №№ 1, 2, 8, 9, 11, 12, 21; 

- відхилити поправки та пропозиції за №№ 13 – 19, 25, 26, 31. 

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 на засіданні присутні 16 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
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«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Безгін, І.Васильєв, В.Войцехівський, 

І.Гузь, А.Загоруйко, В.Іванов, В.Кальцев, О.Качура, О.Літвінов, Д.Микиша, 

М.Саврасов, 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 порівняльної таблиці до проекту Закону 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; 

- визначити доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, 

Першого заступника Голови Комітету Р.Лозинського. 

УХВАЛИЛИ: 

1. 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. 

2. Доручити підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

та місцевого самоврядування спільно із секретаріатом Комітету здійснити 

коригування порівняльної таблиці до проекту Закону 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  
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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. 

4. Визначити доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, 

Першого заступника Голови Комітету Р.Лозинського. 

На момент голосування на засіданні присутні 16 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Безгін, І.Васильєв, В.Войцехівський, 

І.Гузь, А.Загоруйко, В.Іванов, В.Кальцев, О.Качура, О.Літвінов, Д.Микиша, 

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

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

 

 

Голова Комітету                     ______________             О.ШУЛЯК 

 

 

Секретар Комітету                ______________                      Д.ІСАЄНКО 

 

 

За Секретаря Комітету         ______________                    О.АЛІКСІЙЧУК 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

7 лютого 2023 року 

 

І. Організаційні питання  

1. Про стратегію діяльності Міністерства розвитку громад, територій та 

інфраструктури України та напрямки взаємодії з Комітетом. 

2. Про Роз’яснення Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування стосовно 

застосування окремих положень Закону України «Про правовий режим воєнного 

стану» в частині регулювання початку здійснення обласними та районними 

військовими адміністраціями повноважень відповідних обласних та районних рад 

(в контексті предмету відання Комітету). 

3. Про пропозицію Офісу Ради Європи в Україні Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування виступити одним із бенефіціарів проекту «Підтримка 

демократичних післявоєнних виборів в Україні», що впроваджуватиметься в 

межах Плану дій Ради Європи для України «Стійкість, відновлення та 

реконструкція» на 2023-2026 роки. 

4. Про Звернення Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування до Хмельницького міського голови Хмельницького району 

Хмельницької області О.Симчишина щодо увічнення пам’яті Монастирського 

Дениса Анатолійовича. 

5. Про внесення змін до деяких рішень Комітету щодо створення робочих 

груп у Комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування. 

6. Про схвалення пропозиції Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до проекту 

Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2023 рік. 

ІІ. Питання адміністративно-територіального устрою 

7. Про перейменування села Первомайське Гайсинського району Вінницької 

області. 

ІІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

8. Проект Закону про публічні консультації (реєстр.№4254, друге читання). 

9. Про повторний розгляд у другому читанні проекту 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. 

ІV. Різне 


