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За дорученням Голови Верховної Ради України А.Парубія Комітет з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 

розглянув на своєму засіданні проект Закону України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо оскарження рішень про добровільне 

об'єднання територіальних громад (реєстр. № 5483 від 05.12.2016), внесений 

народним депутатом України Р.Князевичем. 

За визначенням суб’єкта законодавчої ініціативи зазначений законопроект 

внесений з метою законодавчого забезпечення виборчих прав громадян в ході 

підготовки та проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, 

селищних, міських голів. 

Законопроектом пропонується доповнити Кодекс адміністративного 

судочинства України новою статтею 171-3, якою передбачити особливі порядок 

та строки оскарження рішень сільських, селищних, міських рад про добровільне 

об’єднання територіальних громад, необхідність залучення Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, відповідної обласної державної адміністрації як 

третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні 

відповідача. Крім того, пропонується внести зміни до статті 7 Закону України 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад» та встановити невідкладне 

інформування Центральної виборчої комісії про відкриття провадження в 

адміністративній справі щодо оскарження рішень про добровільне об’єднання 

територіальних громад, а також про ухвалене судом рішення. 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції у своєму висновку вказує, 

що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства. 

 

 



Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

своєму висновку висловлює ряд зауважень та вважає, що за результатами 

розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу із 

урахуванням висловлених зауважень та пропозицій. 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» підтримує прийняття проекту Закону за основу та вцілому за 

наслідками розгляду в першому читанні. 

Заслухавши інформацію підкомітету з питань місцевих органів виконавчої 

влади та територіального устрою, з’ясувавши позицію народних депутатів 

України – членів Комітету, запрошених на засідання осіб, всебічно обговоривши 

питання Комітет у х в а л и в: 

 

1. Вважати за доцільне, запропонувати Комітету Верховної Ради України 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 деяких законодавчих актів 

України щодо оскарження рішень про добровільне об'єднання територіальних 

громад (реєстр. № 5483 від 05.12.2016), внесений народним депутатом України 

Р.Князевичем, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

 

2. Направити цей висновок Комітету Верховної Ради України з питань 

правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки даного 

законопроекту. 

  

 

Перший заступник  

Голови Комітету                     О.ЛЕДОВСЬКИХ 


