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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

В И С Н О В О К

на проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» щодо розподілу видатків з утримання 
комунальних підприємств, установ та організацій, які обслуговують 
жителів двох і більше громад, поданий народним депутатом України 
С.Лабазюком та іншими народними депутатами України (реєстр. № 6159)

За дорученням Голови Верховної Ради України Комітет з питань 
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування розглянув на своєму засіданні 15 грудня 2021 року      
(протокол № 86) проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» щодо розподілу видатків з утримання 
комунальних підприємств, установ та організацій, які обслуговують жителів 
двох і більше громад (реєстр. № 6159 від 8.10.2021), поданий народним 
депутатом України С.Лабазюком та іншими народними депутатами України.

За визначенням суб’єктів права законодавчої ініціативи законопроект 
подано з метою розв’язання питання утримання закладів охорони здоров’я, 
освіти, соціальних послуг та закладів іншого призначення для громад, які 
надають послуги жителям сусідніх населених пунктів. Згідно з його 
положеннями органи місцевого самоврядування, які спільно використовують 
об’єкт (підприємство, установу або організацію), мають в обов’язковому 
порядку укладати відповідний договір про співробітництво.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 
своєму висновку від 10 грудня 2021 року до законопроекту з реєстр. № 6159 
висловлює низку зауважень до його положень. Так, зазначається, що 



обов’язковий характер укладення договорів згідно із законопроектом не 
узгоджується із закріпленим у Законі України «Про співробітництво 
територіальних громад» принципом добровільності. Також окремі зміни у Законі 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» можуть викликати 
неоднозначне розуміння та застосування.

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Українська 
асоціація районних та обласних рад (УАРОР)» у своєму листі висловила низку 
застережень щодо положень законопроекту, зокрема в частині їх невідповідності 
принципу організаційної самостійності місцевих рад.

Підтримуючи в цілому необхідність законодавчого врегулювання 
проблематики спільного фінансування (утримання) при спільному використанні 
територіальними громадами об’єктів комунальної власності соціально-
культурної сфери, які забезпечують надання публічних послуг, Комітет звертає 
увагу, що вирішення вказаного питання потребує внесення змін до бюджетного 
законодавства для уточнення умов передачі коштів між місцевими бюджетами 
для здійснення видатків при спільному фінансуванні відповідних об’єктів.

Заслухавши інформацію підкомітету з питань регіональної політики та 
місцевих бюджетів, 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,  К о м і т е т   у х в а л и в:

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 розподілу видатків з утримання комунальних підприємств, установ та 
організацій, які обслуговують жителів двох і більше громад (реєстр. № 6159), 
поданий народним депутатом України С.Лабазюком та іншими народними 
депутатами України, за наслідками розгляду в першому читанні направити до 
Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування для підготовки на повторне перше 
читання з урахуванням такого:

- уточнити зміст запропонованих змін до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та забезпечити їх відповідність меті законопроекту;

- розглянути можливість внесення змін до Закону України «Про 
співробітництво територіальних громад» з метою узгодження його положень із 
змінами, запропонованими законопроектом;

- забезпечити доопрацювання інших його положень.



Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 
Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 
питань регіональної політики та місцевих бюджетів В.Рубльова.
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