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Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування за дорученням Голови Верховної Ради України 

А.Парубія розглянув на своєму засіданні проект Закону України «Про 

внесення змін до статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» щодо проведення публічних закупівель» (реєстр. №8244 від 

05.04.2018 р.), внесений народним депутатом України І.О. Лапіним.  

Метою законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці до нього, є 

необхідність у приведенні окремих положень Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» у відповідність до Закону України «Про публічні 

закупівлі» у частині повноважень виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад здійснювати закупівлі товарів, робіт та послуг.  

Комітет з питань запобігання і протидії корупції, проаналізувавши даний 

законопроект, дійшов висновку, що він відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства.   

Комітет з питань бюджету за наслідками розгляду законопроекту 

ухвалив рішення, що законопроект не має впливу на показники бюджетів. У 

разі прийняття відповідного закону, він може набирати чинності згідно із 

законодавством. 

Комітет з питань європейської інтеграції, розглянувши законопроект, 

дійшов висновку про те, що він не належить до пріоритетних сфер адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС, або регулюється національним 

законодавством країн-членів ЄС, а отже, не потребує експертного висновку 

Комітету.  
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Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

за результатами аналізу законопроекту зазначає, що, з огляду на приписи 

Закону України «Про публічні закупівлі», за якими «умови, порядок та 

процедури закупівель товарів, робіт і послуг регулюються виключно цим 

Законом та/або Законом України «Про особливості здійснення закупівель 

товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», крім 

випадків, передбачених цим Законом, і не можуть встановлюватися або 

змінюватися іншими законами України», вбачається доцільним доопрацювати 

законопроект, конкретизувавши, що закупівлі товарів, робіт і послуг для 

забезпечення потреб територіальної громади здійснюються саме відповідно до 

Закону України «Про публічні закупівлі». 

Враховуючи наведене, Головне науково-експертне управління дійшло 

висновку, що законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням 

висловлених зауважень. 

Також до Комітету надійшов лист Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України» про доцільність 

доопрацювання законопроекту з метою уточнення, що виконавчими органами 

сільських, селищних, міських рад здійснюватимуться закупівлі саме 

необхідних для територіальної громади товарів, робіт і послуг.  

 

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань місцевого 

самоврядування Ю.Бублика, беручи до уваги висновок Головного науково-

експертного управління Апарату Верховної Ради України, з’ясувавши позицію 

народних депутатів України – членів Комітету та всебічно 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 статті 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо проведення публічних закупівель» (реєстр. 

№ 8244), внесений народним депутатом України І.О. Лапіним, за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, 

голові підкомітету з питань місцевого самоврядування Ю.Бублику. 

 

Голова Комітету                                                            С.ВЛАСЕНКО 


