
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  з  питань  організації  державної  влади ,  місцевого  самоврядування ,

 регіонального  розвитку  та  містобудування
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел./факс: 255-32-05, 255-20-75    

Верховна Рада України

В И С Н О В О К 

на проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
щодо вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень 

сільського, селищного, міського голови (реєстр. № 5241),
підготовлений до другого читання 

За дорученням Верховної Ради України Комітет з питань організації 
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування розглянув у другому читанні на засіданні 1 грудня 2021 року 
(протокол  № 84) проект Закону України про внесення змін до деяких законів 
України щодо вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень 
сільського, селищного, міського голови (реєстр. № 5241), який прийнято 
Верховною Радою України за основу 19 жовтня 2021 року (Постанова 
Верховної Ради України № 1325-IX).

До законопроекту для підготовки його до другого читання надійшло 44 
пропозиції від 13 народних депутатів України, які включені до відповідної 
порівняльної таблиці, що містить усі внесені та невідкликані пропозиції, з яких 
Комітетом пропонується:

врахувати пропозиції за №№ 1, 2, 3, 4, 25, 29, 30, 33, 42, 44;
врахувати редакційно пропозиції за №№ 11, 12, 17, 19, 34, 35, 36;
врахувати частково пропозиції за №№ 8, 20, 24, 28, 31, 32;
відхилити пропозиції за №№ 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 26, 

27, 37, 38, 39, 40, 41, 43.
Заслухавши інформацію  підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування, з’ясувавши позицію 
народних депутатів України – членів Комітету, запрошених на засідання осіб 
та всебічно обговоривши питання, Комітет вирішив:

відповідно до пунктів 5, 6 частини першої статті 16, частини п’ятої статті 
44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», пункту 3 частини 
першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України, рекомендувати 
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Верховній Раді України за результатами розгляду в другому читанні проекту 
Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 
вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень сільського, 
селищного, міського голови (реєстр. № 5241), прийняти його в другому 
читанні та в цілому;

у разі прийняття проекту Закону з реєстр. № 5241 в другому читанні та 
в цілому, Верховній Раді України пропонується доручити Комітету з питань 
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування при підготовці тексту прийнятого закону для 
підпису Головою Верховної Ради України здійснити спільно з Головним 
юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-
юридичне доопрацювання;

визначити доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на 
пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, 
голову підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 
місцевого самоврядування В.Безгіна.
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