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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

В И С Н О В О К

на проект Закону про внесення зміни до статті 1 Закону України
«Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах

Донецької та Луганської областей» (реєстр. № 6342)

За дорученням Голови Верховної Ради України Р.Стефанчука Комітет з 
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування на своєму засіданні 1 грудня 2021 року (Протокол 
№ 84) розглянув проект Закону про внесення зміни до статті 1 Закону України 
«Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах 
Донецької та Луганської областей» (реєстр. № 6342 від 23.11.2021), внесений 
народним депутатом України А.Костіним та іншими народними депутатами 
України.

За визначенням суб’єктів права законодавчої ініціативи, даний 
законопроект вноситься у зв’язку зі спливом 31 грудня 2021 року терміну 
запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих 
районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, 
селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України, 
встановленого статтею 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого 
самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Метою законопроекту є створення додаткових часових можливостей для 
реалізації відповідних законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання 
ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі 
принципів та норм міжнародного права і Статуту ООН. При цьому 
запропоновані зміни передбачають продовження на 1 рік можливості 
тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в 
окремих районах Донецької та Луганської областей, встановленого статтею 1 
вищевказаного Закону.
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Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 
висновку на даний законопроект зазначає, що не має зауважень правового 
характеру до його змісту.

Заслухавши інформацію підкомітету з питань адміністративно-
територіального устрою та місцевого самоврядування, взявши до уваги 
висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради 
України, з’ясувавши позицію народних депутатів України – членів Комітету, 
запрошених на засідання осіб та всебічно обговоривши питання, Комітет 
вирішив:

рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 
зміни до статті 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого 
самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» 
(реєстр. № 6342), внесений народним депутатом України А.Костіним та 
іншими народними депутатами України, відповідно до частини першої статті 
23 Регламенту Верховної Ради України включити до порядку денного шостої 
сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, відповідно до статті 101 
Регламенту Верховної Ради України визначити як невідкладний, скоротивши 
наполовину строк внесення альтернативних законопроектів, відповідно до 
пункту 1 частини першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради 
України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в 
цілому;

співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 
України із зазначеного питання визначити народного депутата України, голову 
підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого 
самоврядування В.Безгіна.
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