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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 місцеве самоврядування в Україні» 

(щодо поєднання економічної, соціальної та екологічної складових у 

програмах розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць)» 

(реєстр. № 7093 від 08.09.2017 р.), внесений народним депутатом України 

Недавою О.А. 

Законопроект спрямовано, як зазначено у пояснювальній записці до 

нього, на інтеграцію екологічної складової до усіх процесів творення інших 

політик забезпечення екологічної безпеки та рівноваги, а також зменшення 

негативного впливу на здоров’я громадян внаслідок екологічних проблем.  

Комітет з питань запобігання і протидії корупції, проаналізувавши 

даний законопроект, дійшов висновку, що він відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства.   

Комітет з питань бюджету за наслідками розгляду законопроекту 

ухвалив рішення, що законопроект не має впливу на показники бюджетів. У 

разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності в терміни, 

визначені автором законопроекту. 

Комітет з питань європейської інтеграції, проаналізувавши 

законопроект, дійшов висновку про те, що даний законопроект не належить 
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до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства ЄС, 

або регулюється національним законодавством країн-членів ЄС, а отже, не 

потребує експертного висновку Комітету. 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та 

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, розглянувши законопроект, 

рекомендує Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування внести законопроект на розгляд 

Верховної Ради України для прийняття його за основу.  

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України за результатами аналізу законопроекту зазначає, що запропоновані 

ним зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» не 

викликають заперечень, адже по суті вони приводять правила діяльності 

органів місцевого самоврядування у відповідність до норм галузевого 

законодавства та відповідають міжнародним зобов’язанням держави. 

Водночас, Головне управління у своєму висновку звертає увагу на деякі 

недоліки техніко-юридичного характеру. 

Враховуючи наведене, Головне науково-експертне управління дійшло 

висновку, що законопроект може бути прийнятий за основу з врахуванням 

висловлених зауважень. 

 

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 місцеве 

самоврядування в Україні» (щодо поєднання економічної, соціальної та 

екологічної складових у програмах розвитку відповідних адміністративно-

територіальних одиниць) (реєстр. № 7093), внесений народним депутатом 

України Недавою О.А., 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 


