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Про проекти законів України 
 

про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних 

гарантій для гірських та високогірних населених пунктів  

(реєстр. № 6439 від 12.05.2017) 
 

про внесення змін до Закону України «Про статус гірських населених 

пунктів в Україні» (щодо посилення державних гарантій  

соціально-економічного розвитку)  

(реєстр. № 6520 від 26.05.2017) 
 

«Про статус та розвиток гірських населених пунктів в Україні»  

(реєстр. № 7038 від 23.08.2017) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 За дорученням Голови Верховної Ради України А.Парубія Комітет з 

питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування розглянув на своєму засіданні проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних гарантій 

для гірських та високогірних населених пунктів (реєстр. № 6439 від 12.05.2017), 

внесений народними депутатами України М.Княжицьким, С.Соболєвим, 

І.Рибаком, М.Величковичем, В.Лунченком, М.Довбенком, проект Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про статус гірських населених 

пунктів в Україні» щодо посилення державних гарантій соціально-

економічного розвитку (реєстр. № 6520 від 26.05.2017), внесений народними 

депутатами України В.Івченком, І.Крульком та проект Закону України «Про 

статус та розвиток гірських населених пунктів в Україні» (реєстр. № 7038 від 

23.08.2017), внесений народним депутатом України А.Лопушанським. 

 Законопроектом з реєстр. № 6439 пропонується внести зміни до законів 

України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», «Про вищу освіту» 

та визначити окрему категорію високогірних населених пунктів, а також 

посилити державні гарантії соціально-економічного розвитку населених 

пунктів, яким надано статус гірських, уточнити норми законодавства щодо 
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надання пільг громадянам, яким надано статус особи, що проживає і 

працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус 

гірського. Зокрема, пропонується передбачити право осіб, які та/або батьки 

яких мають такий статус, брати участь у конкурсі за результатами вступних 

випробувань у вищому навчальному закладі у межах установлених квот 

прийому до вищих навчальних закладів. Крім того, запропонованими змінами 

пропонується визначити, що при формуванні спроможних територіальних 

громад варто враховувати, що кількість навчальних, медичних закладів, 

закладів культури не може бути меншою, ніж кількість таких закладів, що була 

до моменту утворення тощо. 

Законопроектом з реєстр. № 6520 пропонується внести зміни до Закону 

України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» та розширити 

перелік державних гарантій соціально-економічного розвитку населених 

пунктів, яким надано статус гірських, а також пропонується збільшити на 40% 

розмір державних пенсій, стипендій, всіх передбачених чинним законодавством 

видів державної матеріальної допомоги громадянам, які проживають або 

працюють у високогірних населених пунктах, що розташовані на висоті 600 м і 

вище над рівнем моря та схилом крутизною 15 градусів і більше, надавати 

пенсіонерам-громадянам України, які проживають в гірських населених 

пунктах, за рішенням відповідної обласної ради соціальну допомогу в розмірі 

до 50% до розміру встановлених їм пенсій за умови, що загальний трудовий 

стаж роботи на підприємстві, в установі, організації, розташованому на 

території гірського населеного пункту, становить не менше 15 років для 

чоловіків та 10 років для жінок, надати право дітям, батьки яких мають статус 

особи, яка проживає і працює на території населеного пункту, якому надано 

статус гірського, вступу поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до 

державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів 

освіти для навчання за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів тощо. 

У законопроекті з реєстр. № 7038 шляхом прийняття нового Закону 

України «Про статус та розвиток гірських населених пунктів в Україні» 

пропонується встановити  критерії,  за  якими  населені пункти набувають  

статусу  гірських,  визначити  основні  засади державної політики щодо 

розвитку  гірських  населених  пунктів, зміцнення місцевих економік і громад 

та гарантії соціального  захисту громадян,  що у них проживають, працюють 

або навчаються, збереження та відновлення природних цінностей та культурної 

спадщини. У разі прийняття законопроекту чинний Закон України «Про статус 

гірських населених пунктів України» втрачає чинність. 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації 

наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує внести пропозицію щодо 

одночасного розгляду зазначених законопроектів на пленарному засіданні 

Верховної Ради України. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своїх висновках висловлює ряд зауважень до законопроектів та вважає, що 

законопроекти потребують доопрацювання. 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація 

міст України» висловлює ряд зауважень до законопроектів та пропонує 
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Комітету законопроекти з реєстр. №№ 6439, 7038 повернути на 

доопрацювання суб’єктам права законодавчої ініціативи, а законопроект з 

реєстр. № 6520 – відхилити. 

Під час обговорення законопроектів Комітет дійшов висновку, що вони 

містять положення, що регулюють однакове коло питань та повторюють за 

суттю положення щодо регулювання одних і тих же суспільних відносин, а 

саме, посилення державних гарантій соціально-економічного розвитку 

населених пунктів, яким надано статус гірських та відповідно до частини 

першої статті 100 Регламенту Верховної Ради України вважаються Комітетом 

альтернативними. 

У зв’язку з цим та керуючись частиною другою статті 110 Регламенту 

Верховної Ради України, якою передбачено, що при розгляді альтернативних 

законопроектів головний Комітет може рекомендувати Верховній Раді взяти за 

основу один із них або підготувати інший законопроект, який вноситься на 

розгляд Верховної Ради народними депутатами - членами цього Комітету було 

напрацьовано узгоджений законопроект, в якому були враховані окремі 

положення вищезазначених законопроектів. 

Заслухавши інформацію підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та адміністративно-територіального устрою, запрошених на 

засідання осіб та всебічно обговоривши питання, Комітет у х в а л и в: 

1. Внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних гарантій 

для гірських та високогірних населених пунктів, підготовлений відповідно до 

частини другої статті 110 Регламенту Верховної Ради України народними 

депутатами України – членами Комітету, та рекомендувати відповідно до 

пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти його за основу. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних 

гарантій для гірських та високогірних населених пунктів (реєстр. № 6439 від 

12.05.2017), внесений народними депутатами України М.Княжицьким, 

С.Соболєвим, І.Рибаком, М.Величковичем, В.Лунченком, М.Довбенком, 

відхилити. 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про внесення змін до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в 

Україні» щодо посилення державних гарантій соціально-економічного розвитку 

(реєстр. № 6520 від 26.05.2017), внесений народними депутатами України 

В.Івченком, І.Крульком, відхилити. 

4. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

«Про статус та розвиток гірських населених пунктів в Україні» (реєстр. № 7038 
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від 23.08.2017), внесений народним депутатом України А.Лопушанським, 

відхилити. 

5. 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 


