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Про проект Закону України про внесення змін до деяких  

законодавчих актів України (щодо посвідчення заповіту  

та довіреності у сільській раді) 

 (реєстр. № 6609 від 21.06.2017р.) 

 
 

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 деяких 

законодавчих актів України (щодо посвідчення заповіту та довіреності у 

сільській раді) (реєстр. № 6609 від 21.06.2017р.), поданий народним депутатом 

України С.Міщенком. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Цивільного кодексу 

України та до Закону України «Про нотаріат», відповідно до яких 

передбачається, що нотаріальні послуги, передбачені статтею 37 Закону 

України «Про нотаріат», будуть надаватись органами місцевого 

самоврядування сіл, селищ незалежно від того, є чи немає у цих населених 

пунктах нотаріусів. Це дозволить, за визначенням суб‘єкта права законодавчої 

ініціативи, покращити комфортність проживання у сільській місцевості 

шляхом надання можливості громадянам отримувати найбільш прості та 

достатньо запитувані нотаріальні послуги в органі місцевого самоврядування 

села, селища незалежно від наявності там нотаріуса. 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація 

міст України» у своєму висновку від 18.09.2017 р. № 5-554 підтримує 

законопроект та пропонує при розгляді у першому читанні прийняти його за 

основу та в цілому. 

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 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» та всебічно обговоривши питання,   Комітет   у х в а л и в: 
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1. Вважати за доцільне запропонувати Комітету з питань правової 

політики та правосуддя, визначеного головним з підготовки і опрацювання 

вищевказаного 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 посвідчення заповіту та довіреності у сільській раді) 

(реєстр. № 6609 від 21.06.2017р.), поданий народним депутатом України 

С.Міщенком, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 
 

2. Висновок Комітету надіслати Комітету з питань правової політики та 

правосуддя. 

 

 

 

 

Перший Заступник 

Голова Комітету                                                               О.ЛЕДОВСЬКИХ 

 
 

 


