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Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування за дорученням Голови Верховної Ради України 

А.Парубія розглянув проект Закону України «Про адміністративну процедуру» 

(реєстр. № 9456 від 28.12.2018 р.), поданий Кабінетом Міністрів України.   

Законопроектом пропонується врегулювати процедури, які 

застосовуватимуться у відносинах органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб та інших суб’єктів, які законом уповноважені 

здійснювати владні управлінські функції, з фізичними та юридичними особами 

щодо розгляду їх справ. Зокрема, законопроектом визначаються принципи 

адміністративної процедури, засади та особливості адміністративного 

провадження, прийняття адміністративного акту та порядок його виконання.  

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

висновку від 1 березня 2019 року № 16/3-167/9456 висловлює ряд 

концептуальних зауважень та зауважень техніко-юридичного характеру до 

законопроекту. Виходячи з висловлених зауважень, Головне управління 

пропонує за результатами розгляду в першому читанні повернути законопроект 

суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету за наслідками розгляду 

законопроекту на своєму засіданні 20 березня 2019 року (Протокол № 169) 

дійшов висновку, що він не має прямого впливу на показники державного і 

місцевих бюджетів, оскільки його реалізація буде здійснюватися за рахунок 

коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування та інших суб’єктів, які законом уповноважені здійснювати 
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владні управлінські функції. У разі прийняття відповідного закону, він 

може набирати чинності згідно із законодавством. 

До Комітету надійшов лист Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України» від 13 травня 2019 року № 5-237 в 

якому Асоціація не заперечуючи проти необхідності законодавчого 

врегулювання загальних положень для всіх адміністративних процедур, 

водночас висловлює низку зауважень та пропозицій до змісту законопроекту.   

Листом від 14 лютого 2019 року № 08/03/3787 Національна комісія з 

цінних паперів та фондового ринку за наслідками експертизи законопроекту 

направила до Комітету довідку, в якій висловлює зауваження та пропозиції до 

нього. 

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого 

самоврядування Національної академії правових наук підготував науково-

консультативний висновок та пропозиції до законопроекту, яким також 

висловлюється низка зауважень та пропозицій до нього.    

 

Заслухавши інформацію підкомітету з питань адміністративних послуг, 

державних символів та нагород, обговоривши законопроект на круглому столі 

Комітету, який відбувся 13 травня 2019 року за участі всіх зацікавлених сторін, 

беручи до уваги висновок Головного науково-експертного управління Апарату 

Верховної Ради України, з’ясувавши позицію народних депутатів України – 

членів Комітету, запрошених на засідання осіб, 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 адміністративну процедуру» (реєстр. № 9456 від 28.12.2018 р.), 

поданий Кабінетом Міністрів України, 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 адміністративних послуг, державних символів та нагород О.Дехтярчука. 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                 C.ВЛАСЕНКО 

 


