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В И С Н О В О К 
 

від 02.09.2020 р. 

Протокол № 41 

 

Про проект Закону України про внесення змін до Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення  

додержання державних гарантій місцевого самоврядування та  

захисту його економічних основ 

(реєстр. № 3118 від 24.02.2020, друге читання) 
 

За дорученням Верховної Ради України Комітет з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування розглянув у другому читанні проект Закону України про внесення 

змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо 

забезпечення додержання державних гарантій місцевого самоврядування та 

захисту його економічних основ (реєстр. № 3118 від 24.02.2020), поданий 

народними депутатами України Г.Васильченко, Р.Лозинським та іншими 

народними депутатами України та прийнятим Верховною Радою України за основу 

4 червня 2020 року за наслідками розгляду в першому читанні. 

До розгляду проекту Закону в другому читанні на пленарному засіданні 

Верховної Ради України Комітетом підготовлено порівняльну таблицю, яка містить 

23 пропозиції та поправки, що надійшли від 7 суб’єктів права законодавчої 

ініціативи,  з яких Комітетом враховано 10, враховано редакційно 2, відхилено 11. 

Заслухавши інформацію підкомітету з питань місцевого самоврядування та 

органів самоорганізації населення щодо проекту Закону та всебічно обговоривши 

питання, Комітет   у х в а л и в: 
 

1. Рекомендувати  Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

щодо забезпечення додержання державних гарантій місцевого самоврядування 

та захисту його економічних основ (реєстр. № 3118) за результатами розгляду в 

другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому. 

2. У разі прийняття проекту Закону в другому читанні та в цілому, 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
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містобудування при підготовці відповідного тексту на підпис Голові Верховної 

Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

під час розгляду даного питання народному депутату України, голові 

підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації 

населення Д.Гуріну. 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                          А.КЛОЧКО 


