
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування 

 

 

В И С Н О В О К 
 

від 5 червня 2019 р. 

Протокол № 112 

 

 

Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих  

актів України щодо захисту прав територіальних громад в процесі 

добровільного об'єднання територіальних громад та приєднання до 

об'єднаної територіальної громади  
 

(реєстр. № 10240 від 23.04.2019) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 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 законодавчих актів України щодо захисту прав територіальних громад в 

процесі добровільного об'єднання територіальних громад та приєднання до 

об'єднаної територіальної громади (реєстр. № 10240 від 23.04.2019), внесений 

Кабінетом Міністрів України. 

 За визначенням суб’єкта права законодавчої ініціативи зазначений 

законопроект внесений з метою захисту прав територіальних громад в процесі 

добровільного об’єднання територіальних громад шляхом законодавчого 

врегулювання питання оскарження рішень щодо добровільного об’єднання 

територіальних громад і приєднання до об’єднаних територіальних громад, що 

сприятиме забезпеченню виборчих прав громадян в ході підготовки та 

проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських 

голів. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу адміністративного 

судочинства України, Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» та визначити порядок оскарження рішень сільських, 

селищних, міських рад про схвалення проекту рішення щодо добровільного 

об’єднання територіальних громад або добровільного приєднання до об’єднаної 

територіальної громади, а також рішень  сільських, селищних, міських рад про 

добровільне об’єднання територіальних громад або добровільне приєднання до 

об’єднаної територіальної громади, а також пропонується віднести справи про 
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оскарження відповідних рішень до категорій термінових адміністративних 

справ і визначити перелік суб’єктів, що мають право на оскарження таких рішень. 

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 відхилити. 

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 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав 

територіальних громад в процесі добровільного об'єднання територіальних 

громад та приєднання до об'єднаної територіальної громади (реєстр. № 10240 від 

23.04.2019), внесений Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду у 

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 


