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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 

вдосконалення форм депутатської діяльності та механізму контролю)» 

(реєстр. № 6741 від 17.07.2017 р.), внесений народним депутатом України 

Є.Мураєвим.  

Метою законопроекту є уточнення вимог до формування депутатських 

фракцій у місцевих радах, врегулювання деяких питань діяльності депутатів 

у складі груп та фракцій та забезпечення ефективної реалізації виборцями 

права на відкликання депутата шляхом розширення переліку підстав для 

відкликання.  

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. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України, проаналізувавши законопроект, зауважує, що на сьогодні є 

очевидною доцільність встановлення обмеження щодо участі депутатів 
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місцевих рад у депутатських групах. При цьому, на думку Головного 

управління, необхідно встановити єдине правило для членства депутатів як у 

складі фракцій, так і депутатських груп: депутат може бути членом або 

однієї фракції, або однієї депутатської групи. У зв’язку з цим Головне 

управління не підтримує запропоновані законопроектом зміни до Закону 

України «Про статус депутатів місцевих рад» щодо зарахування одного 

депутата до числа лише одного із зазначених об’єднань виключно для цілей 

визначення пропорцій представництва груп та фракцій у тимчасових та 

постійних комісіях.  

Викликає заперечення у Головного управління і запропоноване 

законопроектом доповнення статті 37 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» приписом про те, що підставою для відкликання виборцями 

обраного ними депутата місцевої ради може бути невідповідність його 

практичної діяльності основним принципам і положенням «передвиборної 

програми місцевої організації партії, яка висувала відповідного депутата на 

виборах, за результатами яких його було обрано». Ця новела не може бути 

підтримана, оскільки чинний Закон України «Про місцеві вибори» не передбачає 

формування місцевими організаціями політичних партій передвиборної 

програми на місцевих виборах та її подання до виборчої комісії та презентації 

для виборців. 

Враховуючи наведені зауваження, Головне науково-експертне 

управління дійшло висновку, що законопроект доцільно повернути суб’єкту 

права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

Крім того, до законопроекту висловила свою позицію Всеукраїнська 

асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», на 

думку якої запропоновані законопроектом зміни є слушними і такими, що 

заслуговують на увагу. В той же час, Асоціація також звернула увагу на 

неузгодженість запропонованих законопроектом змін в частині розширення 

переліку підстав для відкликання виборцями обраного ними депутата із 

нормами Закону України «Про місцеві вибори». З огляду на це Асоціація 

вважає за доцільне запропонувати суб’єкту права законодавчої ініціативи 

доопрацювати законопроект.  

 

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 України про внесення змін до Закону України «Про статус депутатів 
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місцевих рад» (щодо вдосконалення форм депутатської діяльності та 

механізму контролю) (реєстр. № 6741), внесений народним депутатом 

України Є.Мураєвим, 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 


