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Про проект Закону України 

«Про внесення змін до Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад» щодо підтвердження фактичної наявності підстави для 

відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою» 

(реєстр. № 6133 від 24.02.2017 р.) 

__________________________________________________________________ 
 

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування за дорученням Голови Верховної Ради України 

А.Парубія розглянув на своєму засіданні проект Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» щодо 

підтвердження фактичної наявності підстави для відкликання депутата 

місцевої ради за народною ініціативою» (реєстр. № 6133 від 24.02.2017 р.), 

внесений народним депутатом України Ю.Бубликом.  

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 38 – 41 Закону 

України «Про статус депутатів місцевих рад» з метою унормування 

процедури підтвердження факту наявності підстави для відкликання 

депутата місцевої ради за народною ініціативою. 

Комітет з питань бюджету за наслідками розгляду законопроекту 

ухвалив рішення, що законопроект не має впливу на показники бюджету та, 

у разі прийняття відповідного закону, він може набирати чинності згідно із 

законодавством. 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції, розглянувши 

законопроект, дійшов висновку про його невідповідність вимогам 

антикорупційного законодавства. Зокрема, Комітет з питань запобігання і 

протидії корупції зазначає, що законопроектом не передбачено вимог до 

документів, що підтверджують підстави для відкликання депутата місцевої 

ради, та порядку дослідження і оцінки фактів, викладених в них, що 

встановить дискреційні повноваження посадовим особам територіальних 

виборчих комісій та створюватиме загрозу для зловживань корупційного 

характеру під час реалізації ними своїх повноважень. Враховуючи викладене 
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та з метою усунення корупціогенного фактору, на думку Комітету з питань 

запобігання і протидії корупції, законопроект доцільно відхилити.   

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України за результатами аналізу законопроекту дійшло висновку, що 

доповнення Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» приписами 

про те, що підстава для відкликання вноситься до повідомлення про 

створення ініціативної групи про відкликання депутата (оновлена частина 

перша статті 39) та до підписного листа для збирання підписів виборців на 

підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради за народною 

ініціативою (оновлена частина третя статті 40) є цілком слушним. 

В той же час, внесення змін до згаданого Закону в частині необхідності 

подання документів, що підтверджують факти наявності підстав для 

відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, та подальшого 

прийняття територіальною виборчою комісією рішення про припинення 

ініціативи щодо відкликання депутата місцевої ради у разі відсутності 

відповідних документів, на думку Головного управління, може створити 

додаткові складнощі для реалізації процедури відкликання за народною 

ініціативою, оскільки ставить реалізацію ініціативи про відкликання депутатів 

місцевих рад в залежність від рішення територіальної виборчої комісії. До того 

ж, Головне управління зауважує, що далеко не всі «факти наявності» підстави 

для відкликання можуть бути підтверджені документами. 

Враховуючи наведені зауваження, Головне науково-експертне 

управління дійшло висновку, що законопроект доцільно повернути суб’єкту 

права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань місцевого 

самоврядування Ю.Бублика, беручи до уваги висновок Головного науково-

експертного управління Апарату Верховної Ради України, з’ясувавши 

позицію народних депутатів України – членів Комітету та всебічно 

обговоривши питання, Комітет  у х в а л и в: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 

частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Закону про внесення змін до Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад» щодо підтвердження фактичної наявності підстави для відкликання 

депутата місцевої ради за народною ініціативою (реєстр. № 6133), внесений 

народним депутатом України Ю.Бубликом, за наслідками розгляду в 

першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, 

голові підкомітету з питань місцевого самоврядування Ю.Бублику. 

 

Голова Комітету                                                            С. ВЛАСЕНКО 


