
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування 

 

 

В И С Н О В О К 
 

від 28 лютого 2018 р. 

Протокол № 87 

 

 

Про проект Закону України про внесення змін до Закону України  

«Про добровільне об'єднання територіальних громад»  

щодо вирішення питання покладення обов'язків старости  

у деяких випадках до обрання його на перших виборах старости 
 

(реєстр. № 8019 від 08.02.2018) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 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 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних 

громад» щодо вирішення питання покладення обов'язків старости у деяких 

випадках до обрання його на перших виборах старости (реєстр. № 8019 від 

01.06.2016), внесений народним депутатом України Ю.Бубликом. 

 За визначенням суб’єкта законодавчої ініціативи зазначений 

законопроект внесений з метою вдосконалення правового регулювання статусу 

старости села, селища, в частині покладення виконання обов’язків старости до 

обрання на перших виборах старости. 

 Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних 

громад» та визначити, що у випадку, якщо особа, яка здійснювала 

повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної 

громади до об’єднання не може за Законом або відмовляється виконувати 

обов’язки старости, ці обов’язки покладаються на секретаря сільської, селищної 

ради територіальної громади, яка увійшла до складу об’єднаної територіальної 

громади. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму висновку висловлює ряд зауважень до законопроекту та вважає, що за 

результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 
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Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація 

міст України» вважає, що особою, яка здійснювала повноваження сільського, 

селищного голови в зв’язку з достроковим припиненням його повноважень, як 

правило, є саме секретар відповідної ради. Таким чином, має бути законодавчо 

передбачено спосіб виконання обов’язків старости у випадку відмови також і 

колишнього секретаря ради виконувати ці обов’язки до призначення перших 

виборів старости відповідного старостинського округу. У зв’язку з цим, 

Асоціація пропонує Комітету повернути законопроект суб’єкту законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

Заслухавши інформацію підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою, з’ясувавши позицію народних 

депутатів України – членів Комітету, запрошених на засідання осіб та 

обговоривши питання,  Комітет у х в а л и в: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про внесення змін до Закону України «Про добровільне об'єднання 

територіальних громад» щодо вирішення питання покладення обов'язків 

старости у деяких випадках до обрання його на перших виборах старости 

(реєстр. № 8019 від 01.06.2016), внесений народним депутатом України 

Ю.Бубликом, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

 

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 


