
ПІДСУМКИ РОБОТИ 

КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО
БУДІВНИЦТВА, РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

VIII скликання
(1, 2 та 3 сесії)
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СКЛАД КОМІТЕТУ:  
17 НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ

Сергій ВЛАСЕНКО, 
Голова Комітету

Олексій ГОНЧАРЕНКО,
Секретар Комітету

Юрій БУБЛИК,  
голова підкомітету з питань  
місцевого самоврядування

Олена БОЙКО,
голова підкомітету з питань органів самоорганізації 
населення, місцевих виборів та інших форм 
безпосередньої демократії

Олександр ДЕХТЯРЧУК,  
голова підкомітету з питань адміністративних послуг,  
державних символів та нагород

Олена ЛЕДОВСЬКИХ, 
Перший заступник  
Голови Комітету

Сергій КУДЛАЄНКО,
Заступник Голови Комітету

Віталій КУРИЛО, 
Заступник Голови Комітету



2

Микола ФЕДОРУК, 
голова підкомітету з питань місцевих органів  
виконавчої влади та територіального устрою

Василь ГУЛЯЄВ, 
член Комітету

Михайло ДОБКІН, 
член Комітету

Любомир ЗУБАЧ, 
член Комітету

Едуард МАТВІЙЧУК, 
член Комітету

Андрій РЕКА, 
голова підкомітету з питань регіональної політики,  

місцевих бюджетів та комунальної власності

Альона ШКРУМ, 
голова підкомітету з питань державної служби  

та служби в органах місцевого самоврядування

Іван БАЛОГА,  
член Комітету

Олег БЕРЕЗЮК,
член Комітету
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ПРЕДСТАВНИЦТВО  
ФРАКЦІЙ І ГРУП У КОМІТЕТІ

Фракція Політичної партії 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» 4 

Фракція Політичної партії 
«НАРОДНИЙ ФРОНТ» 4

Фракція Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК»  
у Верховній Раді України восьмого скликання 1 

Фракція Політичної партії  
«Об’єднання «САМОПОМІЧ» 2

Фракція політичної партії 
«Всеукраїнське об’єднання «БАТЬКІВЩИНА» 
у Верховній Раді України 2 

Група «Партія «ВІДРОДЖЕННЯ»  1

Позафракційні 3 
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ПРЕДМЕТИ ВІДАННЯ КОМІТЕТУ

адміністративно-територіальний устрій України

спеціальний статус міст Києва  
та Севастополя

організація та діяльність місцевих органів  
виконавчої влади

засади місцевого самоврядування та органів  
самоорганізації населення

засади організації надання  
адміністративних послуг

державна служба та служба в органах  
місцевого самоврядування

призначення чергових та позачергових виборів до 
органів місцевого самоврядування

державні символи України

державні нагороди України

регіональна політика, економічний  
розвиток регіонів
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ПІДКОМІТЕТИ КОМІТЕТУ

з питань адміністративних послуг, державних 
символів та нагород

з питань державної служби та служби в  
органах місцевого самоврядування

з питань місцевих органів виконавчої влади 
та територіального устрою

з питань місцевого самоврядування

з питань органів самоорганізації населення, 
місцевих виборів та інших форм  
безпосередньої демократії

з питань регіональної політики, місцевих  
бюджетів та комунальної власності
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СТАТИСТИКА

С.Власенко

337 
проектів 

законів та 
постанов

О.Ледовських

281 
проект  

законів та 
постанов

О.Бойко

277 
проектів 

законів та 
постанов

О.Гончаренко

242 
проекти  

законів та 
постанов

Ю.Бублик

103 
проекти 

законів та 
постанов

Відбулось засідань Комітету 28

Розглянуто питань на засіданнях Комітету 219

Підготовлено на розгляд Парламенту законо-
проектів щодо яких Комітет визначено головним 88

Надано висновків до законопроектів щодо яких 
Комітет не визначено головним 30

Комітет визначався головним щодо 418 (9,12%) 
законопроектів із загальної кількості 4582,  
зареєстрованих у Верховній Раді України

418

Верховною Радою України прийнято 32 (4,08%) 
законопроекти, підготовлених Комітетом як  
головним, із загальної кількості 785

32

Із загальної кількості законопроектів, підготовле-
них Комітетом як головним та прийнятих Верховною  
Радою України подано:

• Президентом України 2

• Кабінетом Міністрів України 2

• народними депутатами України 28

Найактивніші законотворці Комітету:



7

Присутність на засіданнях Комітету: 

середній показник присутності членів Комітету 
на його засіданнях

13 
(75 %)

не пропустили жодного засідання 
(О.Бойко, О.Дехтярчук) 2

не взяв участі в жодному засіданні 
(М.Добкін) 1

Результати підготовки законопроектів  
підкомітетами Комітету:

підкомітет з питань адміністративних послуг, 
державних символів та нагород
(Комітет головний – 10, Комітет не головний – 2)

12

підкомітет з питань державної служби та служби 
в органах місцевого самоврядування 
(Комітет головний – 7, Комітет не головний – 1)

8

підкомітет з питань місцевих органів виконавчої  
влади та територіального устрою 
(Комітет головний – 13, Комітет не головний – 8)

21

підкомітет з питань місцевого самоврядування 
(Комітет головний – 17, Комітет не головний – 10) 27

підкомітет з питань органів самоорганізації 
населення, місцевих виборів та інших форм 
безпосередньої демократії 
(Комітет головний – 7, Комітет не головний – 2)

9

підкомітет з питань регіональної політики, 
місцевих бюджетів та комунальної власності 
(Комітет головний – 2, Комітет не головний – 9)

11
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Доповідачами по законопроектах на пленарні  
засідання Парламенту від Комітету визначалися  
народні депутати України: 

М.Федорук (34), А.Шкрум (12), С.Власенко (11),  
Ю.Бублик (10), О.Дехтярчук (10), О.Бойко (4). 

Парламентом схвалено рекомендовані Комітетом  
закони України щодо децентралізації влади:

Про добровільне об’єднання територіальних громад
Про засади державної регіональної політики

Парламентом схвалено рекомендовані Комітетом  
закони України, передбачені Планом законодавчого 
забезпечення реформ в Україні:

Про державну службу

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо розширення повноважень органів місцевого 
самоврядування та оптимізації надання адміністративних 
послуг

Законодавче врегулювання проблемних питань у  
Донецькій та Луганській областях:

1) прийнято постанов Верховної Ради України: 5

Про зміни в адміністративно-територіальному устрої  
Донецької області, зміну і встановлення меж 
Артемівського району Донецької області

Про зміни в адміністративно-територіальному устрої  
Донецької області, зміну і встановлення меж міста 
Маріуполь, Волноваського, Новоазовського та 
Тельманівського районів Донецької області
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Про зміни в адміністративно-територіальному 
устрої Луганської області, зміну і встановлення меж 
Попаснянського і Слов’яносербського районів 
Луганської області

Про зміну і встановлення меж Артемівського району  
Донецької області

Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл  
Донецької та Луганської областей, в яких запровад-
жується особливий порядок місцевого самоврядування

2) прийнято законів України: 1

Про внесення зміни до статті 10 Закону України  
«Про особливий порядок місцевого самоврядування в  
окремих районах Донецької та Луганської областей»

На виконання контрольних повноважень заслухано:

1) звітів та інформацій Рахункової палати: 4

про результати аналізу формування та проведення  
видатків на здійснення виконавчої влади місцевими  
державними адміністраціями та на органи місцевого 
самоврядування

щодо результатів аудиту використання коштів держав-
ного бюджету на утворення центрів надання адміністра-
тивних послуг

щодо результатів аудиту використання субвенції з 
державного бюджету міському бюджету міста Києва

щодо результатів аналізу використання коштів державного 
бюджету на забезпечення діяльності органів державного 
управління у 2013-2014 рр.
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2) аналіз практики застосування законодавчих актів:

інформація Мінрегіону щодо практики 
застосування Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад»

4

інформація Центральної виборчої комісії щодо 
проблемних питань призначення місцевих 
виборів 25 жовтня 2015 року

2

інформація Центральної виборчої комісії 
щодо проблемних питань, які виникають 
в процесі добровільного об’єднання 
територіальних громад

2

аналіз можливостей надання містам районного 
значення статусу міст обласного значення 1

Проведено слухань у Комітеті: 5

питання тимчасово окупованої території Автономної  
Республіки Крим та міста Севастополь (18.05.2015)

проблеми міст районного значення, що виникають в 
ході реалізації реформи місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади (22.05.2015)

з питань впровадження Закону України «Про співробітництво 
територіальних громад» (11-12.06.2015, м. Полтава)

удосконалення правового регулювання нагородної 
справи України (23.11.2015)

з питань реалізації законодавства України про 
адміністративні послуги (1-2.12.2015, м. Вінниця)
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Прийнято рекомендацій комітетських слухань: 2

щодо питання тимчасово окупованої території Авто-
номної Республіки Крим та міста Севастополь

щодо впровадження Закону України «Про співробітни-
цтво територіальних громад»

Прийнято роз’яснень: 2

щодо процедури звітування сільським, селищним, місь-
ким головою та депутатами сільської, селищної, міської 
ради перед відповідною територіальною громадою

щодо застосування положень Закону України «Про до-
бровільне об’єднання територіальних громад» в частині 
визначення строків здійснення окремих етапів об’єднання

Отримано висновків вітчизняних експертів та 
всеукраїнських асоціацій органів місцевого  
самоврядування до проектів законодавчих актів

58

Створено робочих груп Комітету: 10

з опрацювання та підготовки до другого читання проек-
ту Закону України «Про добровільне об’єднання тери-
торіальних громад» (реєстр. № 0915)

з опрацювання та підготовки до другого читання проек-
ту Закону України «Про засади державної регіональної 
політики» (реєстр. № 0908) 

!
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для підготовки на базі законопроектів з реєстр. 
№№ 1229 – 1229-3 одного узгодженого проекту  
Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про столицю України – місто-герой Київ»

з опрацювання законопроектів «Про державну службу» 
та «Про службу в органах місцевого самоврядування» 
(реєстр. №2490, 2489)

з підготовки комітетських слухань на тему: «Питання 
тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополь»

з підготовки комітетських слухань з питання проблем 
міст районного значення, що виникають в ході реалізації 
реформи місцевого самоврядування та територіаль-
ної організації влади

з підготовки комітетських слухань з питань впроваджен-
ня Закону України «Про співробітництво територіальних 
громад»

з опрацювання та підготовки до другого читання  
проекту Закону України «Про внесення змін до деяких  
законодавчих актів України щодо розширення  
повноважень органів місцевого самоврядування  
та оптимізації надання адміністративних послуг» 
(реєстр. № 2984)

з підготовки комітетських слухань на тему: 
«Удосконалення правового регулювання нагородної 
справи України»

з підготовки виїзних комітетських слухань з питань ре-
алізації законодавства України про адміністративні 
послуги
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Проведено круглих столів: 2

професіоналізація державної служби та забезпечення 
прав громадян на якісні державні послуги у рамках 
обговорення проекту нової редакції Закону України 
«Про державну службу» (23.02.2015)

реформа державної служби в контексті всеохоплюючої 
реформи державного управління в Україні (02.11.2015)

Проведено конференцій: 1

законодавчі шляхи підвищення прозорості та відкритості 
роботи депутатів місцевих рад (02.03.2015)

Розглянуто звернень громадян: 398

місце надходження:

м. Київ 70
Київська область 37
Дніпропетровська область 36
Харківська область 36
Вінницька область 27
Полтавська область 23
Львівська область 17
Волинська область 16
Чернігівська область 16
Хмельницька область 15
Івано-Франківська область 14
Тернопільська область 13
Житомирська область 12
Закарпатська область 11
інші області 55
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суб’єкти звернень:

пенсіонери 67
державні службовці 42
інваліди 15
працівники бюджетної сфери 11
підприємці 9
безробітні 8

тематична спрямованість:
державне будівництво та адміністративно- 
територіальний устрій 109

праця та заробітна плата 62
діяльність органів місцевого самоврядування та 
місцевих органів виконавчої влади 61

забезпечення законності та правопорядку 49
комунальне господарство та житлова політика 36
діяльність вищих органів державної влади 26
соціальна політика 20
інша тематика 45

Звернення громадян
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Розглянуто запитів щодо доступу до публічної 
інформації: 44

Спосіб надходження запиту

Характер запитуваної інформації
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Суб’єкти подання запиту

Міжнародна діяльність Комітету:

Представник Комітету з правових 
питань і прав людини Парламентської 
Асамблеї Ради Європи у GRECO 
(Група держав проти корупції) 
(С.Власенко)

1
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Участь у парламентських делегаціях:

Постійна делегація у Парламентській 
асамблеї Ради Європи
(С.Власенко, О.Гончаренко)

2

Постійна делегація у Парламентській 
асамблеї Організації з безпеки та 
співробітництва в Європі   
(С.Кудлаєнко)

1

Постійна делегація Верховної Ради 
України у Парламентській асамблеї 
ЄС – Східні сусіди (ПА ЄВРОНЕСТ) 
(В.Курило)

1

Міжпарламентська комісія зі співробітництва 
Верховної Ради України та Національних Зборів 
Республіки Білорусь (М.Добкін)

1

Українська частина Парламентського комітету 
асоціації (А.Шкрум) 1

Участь у групах з міжпарламентських зв’язків (37 країн): 

ЄВРОПА (24 країни)

Австрія (В.Гуляєв, В.Курило) 2
Албанія (В.Курило) 1
Болгарія (Е.Матвійчук) 1
Великобританія
(С.Власенко, О.Гончаренко, В.Гуляєв,  
М.Федорук, А.Шкрум)

5

Греція (В.Курило) 1
Данія (О.Гончаренко) 1
Естонія (О.Бойко, О.Дехтярчук) 2
Латвія (С.Кудлаєнко) 1
Литва (Ю.Бублик, М.Федорук, В.Гуляєв, О.Ледовських) 4



18

Нідерланди (О.Гончаренко) 1
Німеччина (А.Шкрум) 1
Норвегія (О.Бойко) 1
Польща  
(Ю.Бублик, В.Гуляєв, С.Кудлаєнко, А.Шкрум) 4

Португалія (А.Река) 1
Румунія (А.Река, М.Федорук) 2
Словаччина (О.Ледовських, А.Река) 2
Туреччина (А.Шкрум) 1
Угорщина (О.Ледовських) 1
Франція (С.Власенко, О.Гончаренко,  
В.Гуляєв, С.Кудлаєнко, А.Шкрум) 5

Хорватія (О.Дехтярчук) 1
Чехія (І.Балога) 1
Чорногорія (А.Река) 1
Швейцарія (В.Гуляєв, А.Река) 2
Швеція (А.Шкрум) 1

АЗІЯ (6 країн)
Ізраїль (О.Бойко, А.Река) 2
Китай (О.Бойко, Ю.Бублик, О.Гончаренко,  
М.Добкін, Е.Матвійчук) 5

Корея (Е.Матвійчук) 1
Саудівська Аравія (Е.Матвійчук) 1
Туркменістан (О.Ледовських) 1
Японія (О.Бойко, В.Гуляєв, М.Федорук, В.Курило) 4

ПІВНІЧНА АМЕРИКА (3 країни)
Канада (Ю.Бублик, В.Курило) 2
Куба (О.Гончаренко, А.Река) 2
США (О.Березюк, О.Гончаренко, А.Шкрум) 3

ПІВДЕННА АМЕРИКА (2 країни)
Бразилія (О.Бойко) 1
Чилі (С.Кудлаєнко) 1

АФРИКА (2 країни)
Республіка Конго (Е.Матвійчук) 1
Демократична Республіка Конго (О.Дехтярчук) 1



www.facebook.com/decentralisation

Дане видання здійснено за допомоги та підтримки партнера комітету Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децен-
тралізації в Україні» DESPRO, який фінансується Швейцарською Конфедерацією через Швейцарське бюро співробітництва 
(ШБС/SDS) та впроваджується Швейцарським Центром Ресурсів та Консультацій з Питань Розвитку (Skat). 


