
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики  

та місцевого самоврядування 

 

 

ВИСНОВОК 

від 20 вересня 2017 р. 

         Протокол № 77 

 

Про проект Закону України  

про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо поширення повноважень органів місцевого 

самоврядування територіальних громад на всю територію відповідної 

сільської, селищної, міської територіальної громади 

(реєстр. № 5254 від 07.10.2016 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 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

поширення повноважень органів місцевого самоврядування територіальних 

громад на всю територію відповідної сільської, селищної, міської 

територіальної громади (реєстр. № 5254 від 07.10.2016 р.), поданий народними 

депутатами України О.Дехтярчуком, В.Пташник, А.Рекою, Т.Батенком, 

І.Констанкевич, А.Матвієнком, М.Довбенком, С.Кудлаєнком, В.Яніцьким.    

Законопроектом пропонується внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення з метою надання адміністративним комісіям 

при виконавчих органах сільських, селищних, міських рад повноважень 

розглядати справи про адміністративні правопорушення, що були вчинені на 

території відповідної територіальної громади. 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування                  

«Асоціація міст України» у своєму листі від 19 вересня 2017 року № 5-562 

підтримує законопроект та пропонує Верховній Раді України за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти його за основу та в цілому.      
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Заслухавши інформацію підкомітету з питань адміністративних послуг, 

державних символів та нагород, 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 законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності, 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 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо поширення повноважень органів 

місцевого самоврядування територіальних громад на всю територію відповідної 

сільської, селищної, міської територіальної громади (реєстр. № 5254 від 

07.10.2016 р.), поданий народними депутатами України О.Дехтярчуком, 

В.Пташник, А.Рекою, Т.Батенком, І.Констанкевич, А.Матвієнком, 

М.Довбенком, С.Кудлаєнком, В.Яніцьким, за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. 

 

2. Надіслати цей висновок до Комітету з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності. 

 

 

 

Перший заступник  

голови Комітету                                                                           О.ЛЕДОВСЬКИХ 

 


