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 За дорученням Голови Верховної Ради України Комітет з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 

розглянув на своєму засіданні проект Закону України про внесення змін до 

Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» щодо 

уточнення деяких положень (реєстр. № 3217 від 05.10.2015), внесений народним 

депутатом України О.Мусієм. 

За визначенням суб’єкта законодавчої ініціативи зазначений законопроект 

внесений з метою створення передумов для об’єднання територіальних громад, 

які не мають спільної територіальної межі, але історично пов’язані між собою 

спільною інфраструктурою або станом на момент до об’єднання в нову 

територіальну громаду підпорядковуються одній з них. 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції у своєму висновку вказує, 

що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства. 

Комітет з питань бюджету ухвалив рішення, що законопроект не має 

впливу на показники бюджету та у разі прийняття відповідного закону він може 

набирати чинності у терміни, визначені авторами законопроекту. 

Комітет з питань європейської інтеграції дійшов висновку про те, що 

зазначений законопроект не належить до пріоритетних сфер адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС, або регулюється національним 

законодавством країн-членів ЄС. 
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Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України не 

підтримує прийняття даного законопроекту, з огляду на те, що формування 

об’єднаних територіальних громад, що не мають спільних меж, призведе до 

віддалення громадян як від влади, так і від відповідних адміністративних та 

інших послуг. 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» не підтримує прийняття проекту Закону та пропонує його відхилити. 

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація малих міст України» 

висловлює підтримку внесення запропонованих законопроектом змін. 

Заслухавши інформацію підкомітету з питань місцевих органів виконавчої 

влади та територіального устрою, з’ясувавши позицію народних депутатів 

України – членів Комітету, запрошених на засідання осіб та обговоривши 

питання,  Комітет ухвалив: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних 

громад» щодо уточнення деяких положень (реєстр. № 3217 від 05.10.2015), 

внесений народним депутатом України О.Мусієм, за наслідками розгляду в 

першому читанні повернути законопроект суб'єкту права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання. 

 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою 

М.Федорука. 

  

 

Перший заступник  

Голови Комітету                     О.ЛЕДОВСЬКИХ 


