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ОКРЕМА ДУМКА  

до рішення Комітету Верховної Ради України з питань  

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування  

 

щодо доопрацьованого Проекту Закону «Про внесення змін до Конституції 

України (щодо децентралізації влади)» №2598 від 13.12.2019р.  

члена Комітету Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування, народного депутата України  

 

Шкрум Альони Іванівни 

 

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про Комітети 

Верховної Ради України» надаю цим свою окрему думку як додаток до рішення 

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (далі – Комітет) щодо 

прийняття за основу та направлення до Конституційного Суду Проекту Закону 

«Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» №2598 

від 13.12.2019р. (далі – законопроект №2598). 

Без сумніву, подання Президентом України нового доопрацьованого 

законопроекту змін до Конституції України в частині децентралізації - є 

позитивним кроком. Законопроект №2598 багато у чому врахував зауваження, 

висловлені на Комітеті та представниками місцевого самоврядування. 

Проте, в оновленому тексті законопроекту №2598 з’явились нові правки і 

пропозиції, які, на мою думку, викликають нові серйозні застереження та 

запитання.  

 

1. Перш за все, важливо звернути увагу на норму у ч.16 ст. 92, де зазначено, 

що виключно законами у тому числі встановлюється «статус адміністративно-

територіальних одиниць; статус міста Києва як столиці України».  

Не можна назвати позитивом зміну з «правовий статус» (як це було у 

попередній редакції законопроекту) на «статус», оскільки останнє є навіть 

ширшим поняттям від видового значення «правовий статус».   

Статус, як зазначав пан Веніславський, що презентував законопроект на 

минулому засіданні Комітету з державотворення, «може бути правовим, 

соціальним, економічним». 

Отже, норма є ще більш дискусійною та небезпечною для національної 

безпеки нашої країни, оскільки «окремий статус» тепер може окремим законом за 

226 голосів отримувати будь-яка область в країні.  

 

2. По-друге, у доопрацьованому проекті (ч. 4 ст. 119)  з’являються нові 

повноваження префекта: «вносить Президенту України подання … про тимчасове 
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зупинення у зв’язку з цим повноважень голови громади, складу ради громади, 

окружної, обласної ради».  

Це положення є дискусійним з огляду на відповідність положенням 

Європейської хартії місцевого самоврядування. 

Також, деякі норми проекту суперечать нашим міжнародним зобов’язанням 

щодо реформи державного управління, стратегії самого Уряду щодо  реформи 

державного управління та новому Закону України «Про державну службу». 

Наприклад, у проекті «склад офісу префекта формує префект» (ст. 118) є 

велике застереження, що працівники префектури прогнозовано тепер не матимуть 

статусу держслужбовців та призначатимуться поза конкурсними процедурами 

особисто префектом. 

При цьому, кожні три роки працівники префектури зможуть бути звільнені, 

що руйнує професійну державну службу.  

 

3. По-третє, залишилась неуточненою ст. 119, де визначається, що префект 

на підставі і в порядку, що визначені законом, видає акти, які є обов'язковими на 

відповідній території. Варто зазначити, що у ст. 144 точно такі повноваження 

органів місцевого самоврядування. Тавтологія повноважень точно не є позитивом. 

Враховуючи дані застереження та багато інших, не можу підтримати 

доопрацьований законопроект №2598 Президента України та висловлюю 

щодо рішення комітету по ньому свою окрему думку. 

 

 

Народний депутат України                     ______________ Шкрум А. І. 

 

 

 


