
 

 

 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ  
 

 

КОМІТЕТ  З  ПИТАНЬ  ДЕРЖАВНОГО  БУДІВНИЦТВА, РЕГІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ ТА  МІСЦЕВОГО  САМОВРЯДУВАННЯ 
 

 

 

  ВИСНОВОК    
       

від 12 квітня 2017 р. 

Протокол № 69 
 
 

Про проект Закону України про внесення змін до Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні» щодо повноважень місцевих рад 
 

 (реєстр. № 5231 від 05.10.2016 р.) 

 

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування за дорученням Голови Верховної Ради України А.Парубія 

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

місцеве самоврядування в Україні» щодо повноважень місцевих рад  (реєстр.              

№ 5231 від 05.10.2016 р.), поданий народними депутатами України Ю.Бубликом та 

В.Гуляєвим. 

За визначенням суб’єктів права законодавчої ініціативи, законопроект 

направлений на вдосконалення положень Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо збільшення повноважень органам місцевого 

самоврядування. 

Законопроектом пропонується доповнити статті 26 та 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» новими пунктами, якими встановлюються 

повноваження, що здійснюватимуться сільськими, селищними, міськими,  

районними та обласними радами, зокрема, передбачається заслуховування 

інформації керівників територіальних органів Державної фіскальної служби 

України щодо стану формування податкових надходжень до відповідного місцевого 

бюджету. 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції у висновку від       

22.12.2016 р. № 04-19/17-3853 вважає, що у проекті акта не виявлено 

корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства.  

Комітет з питань бюджету у висновку від 13.02.2017 р. № 04-13/8-224 

звертає увагу, що законопроект не матиме впливу на показники  бюджетів. 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація 

міст України» у висновку від 20.10.2016 р. № 5-545 підтримує зазначений 
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законопроект та зазначає, що надання місцевим радам повноваження 

заслуховувати інформацію керівників територіальних органів Державної 

фіскальної служби щодо стану формування податкових надходжень до 

відповідного місцевого бюджету, є актуальним. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

висновку від 30.01.2017 р. № 16/3-62/5231 зазначає, що законопроект за 

наслідками розгляду у першому читанні доцільно повернути суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. На думку фахівців Управління,  

істотною прогалиною чинного законодавства, яка потребує усунення, є те, що в 

ньому чітко не визначені форми взаємодії органів місцевого самоврядування та 

територіальних органів Державної фіскальної служби України. У висновку 

Головне управління вважає, що запропоноване у законопроекті положення про 

заслуховування інформації керівників територіальних органів Державної 

фіскальної служби України на пленарних засіданнях сільських, селищних, 

міських, районних та обласних рад є невдалим, зокрема, пропонується дану 

інформацію одержувати у письмовому вигляді шляхом звернення відповідних 

рад, їх виконавчих органів чи посадових осіб до фіскальних органів. Крім того, 

у висновку міститься зауваження техніко-юридичного характеру. 

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань місцевого 

самоврядування Ю.Бублика, з’ясувавши позицію народних депутатів України – 

членів Комітету, запрошених на засідання осіб, взявши до уваги висновки 

Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, 

комітетів з питань запобігання і протидії корупції, з питань бюджету, 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» та всебічно обговоривши питання,    

Комітет   у х в а л и в: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо 

повноважень місцевих рад  (реєстр. № 5231 від 05.10.2016 р.), поданий народними 

депутатами України Ю.Бубликом та В.Гуляєвим, за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань місцевого самоврядування Ю.Бублику. 

 

 

 

Голова Комітету                                                             С.ВЛАСЕНКО 
 

 


