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Робоча група 1: З питань адміністративно-територіальної
реформи та законодавчого забезпечення децентралізації

Minutes of the meeting from 22/09/2017, 14.30

Протокол зустрічі 22.09.2017, 14.30

COE office in Ukraine

(офіс Ради Європи в Україні)

List of participants:

Присутні:

Mykola Rubchak (Minregionbud Ukraine), Nataliia Kofanova
(Minregionbud Ukraine), Ihor Parasyuk (USAID), Olga Shevchuk (Council
of Europe), Tetiana Matiychyk (U-LEAD/GIZ), Oleksandr Vrublevskyi
(DESPRO), Olena Krylova (Donor Board Secretariat), Iulia Lokshyna
(Donor Board Secretariat)

Микола Рубчак (Мінрегіонбуд Україна),
Наталія Кафанова
(Мінрегіонбуд Україна), Ігор Парасюк (USAID), Ольга Шевчук (Рада
Європи), Тетяна Матійчик (U-LEAD/GIZ), Олександр Врублевській
(DESPRO), Олена Крилова (Секретаріат Ради Донорів), Юлія
Локшина (Секретаріат Ради Донорів)

Agenda:

Порядок денний:

1. Discussion of the list of priority bills that require the earliest
adoption by the Verkhovna Rada of Ukraine in order to accelerate
the process of decentralization and local self-government reform
2. Discussion of other issues that require coordination, determining
the date of the next WG meeting and possible agenda of the
meeting

WG Meeting Results

1. Обговорення списку першочергових законопроектів, які
потребують найскорішого прийняття у Верховній Раді
України для прискорення процесу децентралізації та
реформи місцевого самоврядування
2. Обговорення інших питань, що потребують координації,
визначення дати наступної зустрічі групи та можливої
програми зустрічі
Результати зустрічі робочої групи

1. Discussion of the list of priority bills that require the earliest adoption 1. Обговорення списку першочергових законопроектів, які
by the Verkhovna Rada of Ukraine in order to accelerate the process of потребують найскорішого прийняття у Верховній Раді України для
decentralization and local self-government reform
прискорення процесу децентралізації та реформи місцевого
самоврядування:
I. Lokshyna: presented the purpose of the WG meeting and reported on
the planned upcoming Donor Board, which is to be held in the Verkhovna Ю. Локшина: представила мету зустрічі робочої групи та доповіла
Rada of Ukraine and which will be devoted to the discussion of important про залановане наступне засідання Ради донорів, яке має відбутися
draft laws (bills) on decentralization. The Donor Board should express a
у Верховній Раді України та буде присвячене обговоренню
common and agreed position to support the early adoption of these bills. важливих законопроектів у сфері децентралізації. Рада донорів має
To do this, it is necessary to discuss and make comments and changes (if висловити спільну і узгоджену позицію щодо підтримки
necessary) to the document-information on the draft laws (bills), which
найскорішого прийняття цих законопроектів. Для цього необхідно
will be distributed to donors for review.
обговорити та внести, за необхідності, коментарі та зміни у
документ-інформацію по законопроектам, який буде розданий
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The issue of control over acts of local self-government is controversial,
given the separate opinion of the AUC. The draft law on state supervision
of local self-government bodies of 19/09/2017 was recalled.

донорам для ознайомлення.

Concerning the issue of agglomeration, the AUC has some comments on
the existing bill, but supports the adoption of the bill.

Питання контролю над актами місцевого самоврядування є
дискусійним, з огляду на окрему позицію АМУ. Законопроект про
державний нагляд за органами місцевого самоврядування
19/09/2017 відкликаний.

I. Parasyuk: In general, the AUC supports the discussion of all the topics
mentioned in the document.

Щодо питання про агломерації, АМУ має деякі зауваження до
існуючого законопроекту, але підтримує прийняття законопроекту.

Representatives of the Association believe that the agglomeration
mechanisms in general and their launch are important for economic
growth. The AUC could hold a round table on this topic. The Council of
Europe is now preparing an official opinion on this bill, which should be
ready after 01/11/17.

І. Парасюк: В цілому, АМУ пітримує обговорення всіх зазначених
тематик в документі.

N. Kofanova: There is a serious situation with the delay in the adoption of
certain draft laws (bills), the Ministry of Regional Development fully
supports the discussion and acceleration of the adoption of all these
laws. For example, the Draft Law “On Service in Local Self-Government
Bodies” is extremely important and urgent; there is even an appeal
concerning it from representatives of local self-government.
I. Parasyuk: On par. 8: we leave the first column in the table; the problem
clearly exists and needs to be solved. The bill has been withdrawn, it is
being discussed in an expert environment.
M. Rubchak: In should be added in the document that the Draft Law “On
Amendments to certain Legislative Acts of Ukraine on Land Management
within the Territory of ATCs” has already been registered in the
Verkhovna Rada on September 18.09.77 under No. 7118.
Resolved:
- The Donor Board should support the adoption of bills on topics,
without specifying their numbers.
- It is advisable to hold a series of round tables on certain topics in the
near future.
- To ask the AUC to hold a round table in order to discuss the
peculiarities of the draft law (bill) on urban agglomerations, and to ask

Представники Асоціації вважають, що агломераційні механізми в
цілому та їх запуск є важливим для економічного зростання. АМУ
могла б провести круглий стіл на цю тему. Рада Європи наразі готує
офіційний висновок щодо цього законопроекту, який має бути
готовий після 01/11/17.
Н. Кофанова: Існує серйозна ситуація із затримкою прийняття
деяких законопроектів, Мінрегіон повністю підтримує обговорення
та прискорення прийняття всіх зазначених законів. Так, наприклад,
Законопроект «Про службу в органах місцевого самоврядування» є
надзвичайно важливим і терміновим, є навіть звернення з боку
представників місцевого самоврядування щодо нього.
І. Парасюк: п.8 - в таблиці залишаємо першу колонку, проблема
однозначно існує та потребує вирішення. Законопроект було
відкликано, здійснюється його обговорення в експертному
середовищі.
М. Рубчак: В документі додати, що законопроект «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо управління
земельними ресурсами в межах території ОТГ» вже зареєстрований
у ВРУ 18.09.17 під номером №7118.
Вирішили:
- Варто, щоб Рада донорів підтримала прийняття законопроектів за
тематиками без зазначенням конкретних номерів
- Доцільно провести ряд круглих столів за певними тематиками
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the Council of Europe to present its opinion on this bill.

найближчим часом.

- To ask the RADA program to hold a round table in order to discuss the
peculiarities of the draft law (bill) on the principles of the administrative
and territorial structure, and the Council of Europe - to present its
opinion on this bill.

- Звернутися до АМУ провести круглий стіл для обговорення
особливостей законопроекту щодо міських агломерацій та до Ради
Європи представити свій висновок про цей законопроект.

2. Discussion of other issues that require coordination, determining the
date of the next group meeting and possible agenda of the meeting
Resolved: The next meeting is to be held after the Donor Board meeting
or after the official conclusions of the Council of Europe on certain draft
laws (bills) are made public.

- Звернутися до програми РАДА провести круглий стіл для
обговорення
особливостей
законопроекту
щодо
засад
адміністративно-територіального устрою та до Ради Європи
представити свій висновок про цей законопроект.
2. Обговорення інших питань, що потребують координації,
визначення дати наступної зустрічі групи та можливої програми
зустрічі.
Вирішили: Наступну зустріч провести після засідання Ради донорів
або після оприлюднення офіційних висновків Ради Європи щодо
певних законопроектів.

Minutes drafted by Iulia Lokshyna (Donor Board Secretariat)
Minutes approved by Ihor Parasyuk, Olga Schevchuk (WG Coordinators)
22.09.2017, Kyiv
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