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В И С Н О В О К

на пропозиції Президента України до
Закону України «Про внесення зміни до статті 591 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»
(до реєстр. № 3034а)

____________________________________________________________________________________________________________________

Комітет з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за дорученням 
Голови Верховної Ради України Д.Разумкова розглянув на своєму засіданні    
12 лютого 2021 року (протокол № 61) пропозиції Президента України до 
Закону України «Про внесення зміни до статті 591 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» щодо врегулювання конфлікту інтересів у 
діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» 
(реєстр. № 3034а), прийнятого Верховною Радою України 3 грудня 2020 року. 

Президент України зазначає, що прийнятий Закон не може бути 
підписаний, виходячи з такого.

Законом, що надійшов на підпис, передбачається, що врегулювання 
конфлікту інтересів у діяльності сільських, селищних, міських голів, 
секретарів, депутатів сільської, селищної, міської ради, заступника голови, 
депутатів  районної, обласної, районної у місті ради здійснюється відповідно 
до Закону України «Про запобігання корупції».

 Глава держави зауважує, що Закон України «Про запобігання корупції», 
визначаючи загальні вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів, які поширюються на осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, водночас 
встановлює, що закони та інші нормативно-правові акти, що визначають 
повноваження державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, 
органів місцевого самоврядування, порядок надання окремих видів державних 
послуг та провадження інших видів діяльності, пов'язаних із виконанням 
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функцій держави, місцевого самоврядування, мають передбачати порядок та 
шляхи врегулювання конфлікту інтересів службових осіб, діяльність яких вони 
регулюють (частина сьома статті 28).

Відтак порядок та шляхи врегулювання конфлікту інтересів у діяльності 
сільських, селищних, міських голів, секретарів, депутатів сільської, селищної, 
міської ради, голови, заступника голови, депутатів районної, обласної, районної 
у місті ради мають бути унормовані у Законі України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», який відповідно до Конституції України визначає  
засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів 
та посадових осіб місцевого самоврядування.

Крім того, Президент України наголошує на тому, що поза увагою 
Закону залишилося питання врегулювання конфлікту інтересів у діяльності 
голів обласних, районних, районних у містах рад.

Відтак на голів обласних, районних, районних у містах рад як посадових 
осіб місцевого самоврядування мають поширюватися вимоги Закону України 
«Про запобігання корупції», у тому числі щодо врегулювання конфлікту 
інтересів.

З огляду на зазначене, Президент України пропонує пункт 1 Закону 
викласти у новій редакції.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 
у своєму висновку погоджується з аргументацією Глави держави, разом з тим, 
вказуючи на необхідність додаткового узгодження даних Пропозицій з чинною 
нормою частини другої статті 351 Закону України «Про запобігання корупції».

Заслухавши інформацію підкомітету з питань місцевого самоврядування 
та органів самоорганізації населення, взявши до уваги висновок Головного 
науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, з’ясувавши 
позицію народних депутатів України - членів Комітету, запрошених на 
засідання осіб та всебічно обговоривши питання, Комітет ухвалив висновок 
рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частин четвертої та 
п’ятої статті 135 Регламенту Верховної Ради України прийняти пропозиції 
Президента України до Закону України «Про внесення зміни до статті 591 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо врегулювання 
конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів» та прийняти Закон в цілому.

У разі прийняття пропозицій Президента України та Закону в цілому 
запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету при підготовці 
тексту Закону на підпис Голові Верховної Ради України здійснити його 
техніко-юридичне доопрацювання спільно з Головним юридичним 
управлінням Апарату Верховної Ради України.
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Доповідачем від Комітету при розгляді питання на пленарному засіданні 
Верховної Ради України визначено народного депутата України, голову 
підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації 
населення Д.Гуріна.
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