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Про проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо посилення державних гарантій для гірських та 

високогірних населених пунктів  
 

(реєстр. № 6439-д, повторне перше читання) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

За дорученням Верховної Ради України 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-д), внесений народним 

депутатом України С.Власенком та іншими народними депутатами України 

та направлений до Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування для підготовки на повторне перше 

читання.  

Комітет відзначає, що при направленні зазначеного законопроекту 

Верховною Радою України до Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування для підготовки на 

повторне перше читання народними депутатами України не було визначено 

основні положення, принципи, критерії, яким повинен відповідати 

доопрацьований законопроект чи його структурні частини. 

При цьому, до розгляду законопроекту в повторному першому читанні 

від 2 народних депутатів України подано пропозиції, які були відхилені 

Комітетом, оскільки суттєво змінювали концепцію законопроекту. 

За результатами всебічного обговорення, з’ясування позицій  

народних депутатів України – членів Комітету, запрошених на засідання осіб 

Комітет у х в а л и в: 

 



1. Внести на розгляд 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-д) в 

редакції першого читання та рекомендувати Верховній Раді України 

відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної 

Ради України за наслідками розгляду в повторному першому читанні 

прийняти його за основу. 

2. Визначити доповідачем 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. 
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