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В И С Н О В О К
 

до проекту Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого 

самоврядування (рад)» щодо поновлення 
єдиного порядку обчислення скликань

(реєстр. № 4414 від 23.11.2020)

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування за дорученням Голови Верховної 
Ради України Д.Разумкова розглянув на своєму засіданні 16 грудня 2020 року 
(протокол засідання №56) проект Закону України про внесення змін до Закону 
України «Про порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого 
самоврядування (рад)» щодо поновлення єдиного порядку обчислення скликань 
(реєстр. № 4414), поданий народними депутатами України А.Клочком, 
Д.Гуріним, В.Безгіним, А.Загоруйко, О.Корнієнком.

За визначенням суб’єктів права законодавчої ініціативи, даний 
законопроект спрямований на поновлення єдиного порядку обчислення скликань 
представницьких органів місцевого самоврядування (рад).

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 1, 2 і 4 «Прикінцеві 
положення» Закону України «Про порядок обчислення скликань 
представницьких органів місцевого самоврядування (рад)» і встановити вимоги 
щодо поновлення єдиного порядку обчислення скликань усіх представницьких 
органів місцевого самоврядування (рад) в Україні. 

Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом, розглянувши 
даний законопроект на своєму засіданні, визнав його положення такими, що 
регулюються національним законодавством країн-членів Європейського Союзу 
та не підпадають під дію міжнародно-правових зобов’язань України у сфері 
європейської інтеграції.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 
своєму висновку до законопроекту погоджується із думкою суб’єктів права 
законодавчої ініціативи про необхідність відновлення та уніфікації обчислення 
скликань представницьких органів місцевого самоврядування. Водночас, 
Управління висловлює зауваження до змісту законопроекту і вважає, що закон 
має передбачати правила нумерації не тільки чергових скликань місцевих рад, а 
й особливості нумерації місцевих рад, обраних на позачергових та перших 



виборах, які мають бути прив’язані до номеру чергового скликання місцевих рад, 
але, при цьому, повинні відображати безперервну послідовну нумерацію всіх 
скликань рад, перехід прав і обов’язків від одних місцевих рад до інших тощо. 

Заслухавши інформацію підкомітету з питань органів місцевого 
самоврядування та органів самоорганізації населення, з’ясувавши позицію 
народних депутатів України - членів Комітету та всебічно обговоривши питання, 
Комітет ухвалив висновок рекомендувати Верховній Раді України відповідно до 
частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради проект Закону України 
про внесення змін до Закону України «Про порядок обчислення скликань 
представницьких органів місцевого самоврядування (рад)» щодо поновлення 
єдиного порядку обчислення скликань (реєстр. №4414 від 23.11.2020), поданий 
народними депутатами України А.Клочком, Д.Гуріним, В.Безгіним, 
А.Загоруйко, О.Корнієнком, включити до порядку денного четвертої сесії 
Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до пункту 1 частини 
першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України за 
наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому. 

У разі прийняття даного законопроекту в першому читанні та в цілому 
пропонується Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
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.

Виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час 
розгляду даного питання Комітет доручив народному депутату України, голові 
підкомітету з питань органів місцевого самоврядування та органів самоорганізації 
населення Д.Гуріну.
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