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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 законів України щодо посилення державних гарантій для гірських та 

високогірних населених пунктів (реєстр. № 6439 від 12.05.2017), внесений 

народними депутатами України М.Княжицьким, С.Соболєвим, І.Рибаком, 

М.Величковичем, В.Лунченком, М.Довбенком. 

 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. 

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України «Про статус 

гірських населених пунктів в Україні», «Про вищу освіту» та визначити окрему 

категорію високогірних населених пунктів, а також посилити державні гарантії 

соціально-економічного розвитку населених пунктів, яким надано статус 

гірських, уточнити норми законодавства щодо надання пільг громадянам, яким 

надано статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного 

пункту, якому надано статус гірського. Зокрема, пропонується передбачити право 

осіб, які та/або батьки яких мають такий статус, брати участь у конкурсі за 

результатами вступних випробувань у вищому навчальному закладі у межах 

установлених квот прийому до вищих навчальних закладів. Крім того, 

запропонованими змінами пропонується визначити, що при формуванні 

спроможних територіальних громад варто враховувати, що кількість навчальних, 

медичних закладів, закладів культури не може бути меншою, ніж кількість таких 

закладів, що була до моменту утворення тощо. 
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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. 

Комітет з питань бюджету ухвалив рішення, що законопроект має вплив на 

показники бюджетів (призведе до збільшення видатків державного та місцевих 

бюджетів) та у разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2018 року він має 

вводитися в дію не раніше 1 січня 2019 року, а після 15 липня 2018 року – не 

раніше 1 січня 2020 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 

прийняття закону). 

Комітет з питань європейської інтеграції дійшов висновку про те, що 

зазначений законопроект не належить до пріоритетних сфер адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС, або регулюється національним 

законодавством країн-членів ЄС. 

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 

підтримує в цілому ідею необхідності впорядкування та розширення державних 

гарантій щодо соціально-економічного розвитку гірських, а в їх складі 

високогірних, населених пунктів та поділяючи концепцію законопроекту, 

одночасно висловлює ряд зауважень і пропозицій до окремих положень 

законопроекту. 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» висловлює ряд зауважень до законопроекту та пропонує Комітету 

повернути його на доопрацювання суб’єктам 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 

внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних гарантій для 

гірських та високогірних населених пунктів (реєстр. № 6439 від 12.05.2017), 

внесений народними депутатами України М.Княжицьким, С.Соболєвим, 

І.Рибаком, М.Величковичем, В.Лунченком, М.Довбенком, 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 


