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Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

утворення, реорганізації і ліквідації, найменування і перейменування 

місцевих державних адміністрацій 

(реєстр. № 6641 від 23.06.2017) 
 

 

За дорученням Голови Верховної Ради України Комітет з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування розглянув на своєму 

засіданні 20 грудня 2017 року проект Закону України про внесення змін до деяких 

законів України щодо утворення, реорганізації і ліквідації, найменування і 

перейменування місцевих державних адміністрацій (реєстр. № 6641 від 23.06.2017), 

поданий Кабінетом Міністрів України. 

Розроблення даного проекту, як вказується у Пояснювальній записці до нього, 

зумовлене відсутністю на сьогодні законодавчого регулювання питань утворення, 

ліквідації, найменування і перейменування місцевих державних адміністрацій, а 

також невизначеністю щодо органу, який має приймати відповідні рішення. З метою 

врегулювання зазначеного кола питань необхідними повноваженнями пропонується 

наділити Кабінет Міністрів України шляхом внесення змін до законів України «Про 

Кабінет Міністрів України» та «Про місцеві державні адміністрації». 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

висновку від 31.07.2017 щодо даного законопроекту зазначає, що функціонування 

місцевих державних адміністрацій та їх система передбачені безпосередньо в 

Конституції України і вони не можуть утворюватися, реорганізовуватися чи 

ліквідовуватися за волевиявленням Кабінету Міністрів України, як це пропонується у 

новій частині третій статті 1 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», а 

також приписі нового абзацу пункту 6 частини першої статті 20 Закону України «Про 

Кабінет Міністрів України». 

Головне управління зауважує, що у законопроекті не визначаються підстави 

створення/реорганізації/ліквідації місцевих державних адміністрацій та вказує, що 

очевидною   і   єдиною   правомірною   підставою   для   утворення,   реорганізації   чи 



 2 

 

ліквідації певної місцевої державної адміністрації (причому тільки районної) може 

бути лише зміна в адміністративно-територіальному устрої України, внаслідок якої на 

території певної області створюється новий район або ліквідується один з раніше 

існуючих районів. Також висловлюються сумніви щодо потреби у запропонованому 

способі врегулювання питань найменування/перейменування місцевих державних 

адміністрацій, оскільки їх найменування є похідними від найменування відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць.  

Окрім того, Головне управління звертає увагу, що порушені у законопроекті 

питання по суті мають бути предметом регулювання законодавства про 

адміністративно-територіальний устрій та наводить узагальнюючий висновок щодо 

доцільності повернення законопроекту з реєстр. № 6641 суб’єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання за результатами розгляду в першому читанні. 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції у своєму висновку від 

06.09.2017 щодо відповідності проекту нормативно-правового акту вимогам 

антикорупційного законодавства відзначив, що у законопроекті з реєстр. № 6641 

корупціогенних факторів не виявлено і він відповідає вимогам такого законодавства. 

Під час розгляду даного законопроекту, присутні дійшли згоди щодо 

необхідності вдосконалення окремих його формулювань, що може бути здійснено в 

ході підготовки документу до другого читання в Комітеті з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування після його 

прийняття за основу в залі пленарних засідань. 

Заслухавши інформацію підкомітету з питань місцевих органів виконавчої 

влади та територіального устрою, взявши до уваги висновок Головного науково-

експертного управління Апарату Верховної Ради України, з’ясувавши позицію 

народних депутатів – членів Комітету, запрошених на засідання осіб та всебічно 

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

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення 

змін до деяких законів України щодо утворення, реорганізації і ліквідації, 

найменування і перейменування місцевих державних адміністрацій (реєстр. 

№6641), поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. 

2. Визначити доповідачем 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 


