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Про проект Закону України  

про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію актів 

цивільного стану» та деяких інших законодавчих актів України щодо 

децентралізації та наближення до громадян адміністративних послуг у  

сфері державної реєстрації актів цивільного стану 

(реєстр. № 6150 від 28.02.2017 р.) 

_____________________________________________________________________ 

Комітет Верховної Ради України 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 державну реєстрацію актів цивільного 

стану» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації та 

наближення до громадян адміністративних послуг у сфері державної реєстрації 

актів цивільного стану (реєстр. № 6150 від 28.02.2017 р.), поданий Кабінетом 

Міністрів України.    

Законопроектом пропонується викласти Закон України «Про державну 

реєстрацію актів цивільного стану» в новій редакції та внести зміни до інших 

законодавчих актів України з метою забезпечення доступності та належної 

якості надання адміністративних послуг шляхом оптимального розподілу 

повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої 

влади на різних рівнях адміністративно-територіального устрою за принципами 

децентралізації.  

У зв’язку з цим, пропонується, зокрема, наділити виконавчі органи 

сільських, селищних та міських рад повноваженнями у сфері державної 

реєстрації актів цивільного стану, а також спростити порядок державної 

реєстрації актів цивільного стану.  
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Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму висновку висловлює низку зауважень та пропозицій до законопроекту 

у зв’язку з чим пропонує за результатами розгляду в першому читанні 

повернути законопроект суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування                  

«Асоціація міст України» у своєму листі від 15 червня 2017 року № 5-259 

підтримує прийняття законопроекту у першому читанні за основу. 

 

Заслухавши інформацію підкомітету з питань адміністративних послуг, 

державних символів та нагород, беручи до уваги висновок Головного науково-

експертного управління Апарату Верховної Ради України, з’ясувавши позицію 

народних депутатів України – членів Комітету, запрошених на засідання осіб та 

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

 

1. Вважати за доцільне запропонувати Комітету з питань правової 

політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і опрацювання 

даного законопроекту, 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 державну 

реєстрацію актів цивільного стану» та деяких інших законодавчих актів України 

щодо децентралізації та наближення до громадян адміністративних послуг у 

сфері державної реєстрації актів цивільного стану (реєстр. № 6150                            

від 28.02.2017 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

 

2. Доручити Робочій групі Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування з підготовки пропозицій до 

законодавства України з метою вирішення проблемних питань у сфері надання 

адміністративних послуг підготувати спільно з усіма зацікавленими партнерами 

Комітету поправки до законопроекту з реєстр. № 6150 та супроводжувати їх 

розгляд в Комітеті з питань правової політики та правосуддя. 

 

2. Надіслати цей висновок до Комітету з питань правової політики та 

правосуддя. 

 

 

Голова Комітету                                                                     С. ВЛАСЕНКО 


