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Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення надання нотаріальних послуг  

в сільській місцевості 

 (реєстр. № 2819 від 13.05.2015 р.) 

 
 

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування за дорученням Голови Верховної Ради України 

розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення надання нотаріальних послуг в сільській 

місцевості  (реєстр. № 2819 від 13.05.2015), поданий народним депутатом 

України Д.Шпеновим. 

Зазначений законопроект, за визначенням суб‘єкта права законодавчої 

ініціативи, спрямований на спрощення надання нотаріальних послуг в 

сільській місцевості.  

Законопроектом пропонується внести зміни до пункту «б» частини першої 

статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та до статті 7 

Декрету Кабінетів Міністрів України «Про державне мито», відповідно до яких 

спрощується надання нотаріальних послуг у сільській місцевості шляхом 

надання права виконавчим комітетам сільської, селищної, міської ради 

приймати сплату державного мита за вчинення нотаріальних дій з питань, 

віднесених законом до їх відання (в разі відсутності в населеному пункті 

фінансових установ України або національного оператора поштового зв'язку).  

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України у висновку від 08.06.2016 р. висловлює зауваження та пропозиції до 

законопроекту та пропонує за результатами розгляду у першому читанні 

повернути його суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

Зокрема, у висновку не підтримується пропозиція про внесення змін до  статті 

38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», оскільки 

прийняття державного мита не відноситься до повноважень виконавчих 

органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення законності, 
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правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, що є 

предметом цієї статті. На думку фахівців Управління, в разі чіткого 

визначення порядку сплати державного мита у Декреті Кабінету Міністрів 

України «Про державне мито» немає потреби вносити аналогічні зміни до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», оскільки згідно зі 

статтею 40 даного Закону повноваження виконавчих органів сільських, 

селищних, міських рад можуть визначатися і в інших законах, крім Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні».  

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 висновок 

Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України та 

всебічно обговоривши питання,   Комітет   у х в а л и в: 

1. Вважати за доцільне запропонувати Комітету з питань податкової та 

митної політики, визначеного головним з підготовки і опрацювання 

вищевказаного законопроекту,  рекомендувати Верховній Раді України відповідно 

до пункту 3 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення надання нотаріальних послуг в сільській місцевості  (реєстр.             

№ 2819 від 13.05.2015), поданий народним депутатом України Д.Шпеновим, 

за наслідками розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

2. Висновок Комітету надіслати до Комітету з питань податкової та митної 

політики. 
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