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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 статус та розвиток 

гірських населених пунктів в Україні» (реєстр. № 7038 від 23.08.2017), внесений 

народним депутатом України А.Лопушанським. 

 За визначенням суб’єктів законодавчої ініціативи зазначений законопроект 

внесений з метою посилення державних гарантій для населених пунктів, які 

мають статус гірських та високогірних, а також покращення соціального захисту 

громадян України, які проживають в таких населених пунктах. 

У законопроекті шляхом прийняття нового Закону України «Про статус та 

розвиток гірських населених пунктів в Україні» пропонується встановити  

критерії,  за  якими  населені пункти набувають  статусу  гірських,  визначити  

основні  засади державної політики щодо розвитку  гірських  населених  пунктів, 

зміцнення місцевих економік і громад та гарантії соціального  захисту громадян,  

що у них проживають, працюють або навчаються, збереження та відновлення 

природних цінностей та культурної спадщини. У разі прийняття законопроекту 

чинний Закон України «Про статус гірських населених пунктів України» втрачає 

чинність. 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації 

наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує внести на розгляд Верховної 

Ради України пропозицію про прийняття законопроекту за основу. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

своєму висновку висловлює ряд суттєвих зауважень до законопроекту та вважає, 

що законопроект потребує доопрацювання. 
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Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація 

міст України» висловлює ряд зауважень до законопроекту та пропонує Комітету 

повернути його на доопрацювання суб’єкту права законодавчої ініціативи. 

Заслухавши інформацію підкомітету з питань місцевих органів виконавчої 

влади та територіального устрою, з’ясувавши позицію народних депутатів 

України – членів Комітету, запрошених на засідання осіб,  Комітет  у х в а л и в: 
 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

«Про статус та розвиток гірських населених пунктів в Україні» (реєстр. № 7038 

від 23.08.2017), внесений народним депутатом України А.Лопушанським, за 

наслідками розгляду в першому читанні повернути законопроект суб'єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 
 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою 

М.Федорука. 

  

 

Голова Комітету       С.ВЛАСЕНКО 


