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на проект Закону про транскордонне співробітництво
(реєстр. № 6082 від 23.09.2021), поданий Кабінетом Міністрів України

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування відповідно до частини сьомої        
статті 93 Регламенту Верховної Ради України розглянув на своєму засіданні        
26 січня 2022 року проект Закону про транскордонне співробітництво          
(реєстр. № 6082 від 23.09.2021), поданий Кабінетом Міністрів України.

Метою законопроекту є приведення норм законодавства України у 
відповідність до міжнародного права та удосконалення нормативно-правової 
бази для створення умов ефективного вирішення завдань місцевого та 
регіонального розвитку суб’єктів та учасників транскордонного 
співробітництва. Врегульовується питання фінансової підтримки розвитку 
транскордонного співробітництва.

Проект закону розроблено за ініціативою Міністерства розвитку громад та 
територій України на виконання Закону України «Про ратифікацію Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 
іншої сторони», Постанови Верховної Ради України від 02.02.2021 № 1165-IX 
«Про План законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік»,   
Указів Президента України від 08.11.2019 № 837/2019 «Про невідкладні заходи 



з проведення реформ та зміцнення держави» та від 30.09.2019 № 722/2019      
«Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 276-р «Про затвердження плану 
пріоритетних дій Уряду на 2021 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 
05.08.2020 № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального 
розвитку на 2021-2027 роки» та постанови Кабінету Міністрів України від 
14.04.2021 № 408 «Про затвердження Державної програми розвитку 
транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки».

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у своєму висновку до 
законопроекту вказує, що він не має прямого впливу на показники бюджетів, 
оскільки реалізація його положень (у разі прийняття законопроекту) буде 
забезпечуватися за рахунок і в межах коштів, передбачених в державному 
бюджеті та місцевих бюджетах на реалізацію відповідних програм розвитку 
транскордонного співробітництва. Разом з тим зазначається, що формулювання 
окремих положень потребує приведення у відповідність до Бюджетного кодексу 
України.

Міністерство закордонних справ України повідомило, що не має зауважень 
до законопроекту.

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Українська 
асоціація районних та обласних рад», Всеукраїнська асоціація органів місцевого 
самоврядування «Всеукраїнська асоціація громад» за наслідками розгляду 
законопроекту поінформували про його підтримку без зауважень і пропозицій.

Інститут законодавства Верховної Ради України надав зауваження щодо 
нерозкритих термінів та визначень, які наведені у законопроекті. Також 
уточнення потребує визначення прав, обов’язків та організаційно-правових 
форм учасників і суб’єктів транскордонного співробітництва.

Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук 
України висловлює низку зауважень техніко-юридичного характеру.

Національний інститут стратегічних досліджень запропонував доповнити 
перелік принципів у сфері транскордонного співробітництва та розширити коло 
суб’єктів та учасників транскордонного співробітництва, визначивши їх 
організаційно-правову форму.

Заслухавши інформацію підкомітету з питань регіональної політики та 
місцевих бюджетів, з’ясувавши позицію народних депутатів України – членів 
Комітету, запрошених на засідання осіб та всебічно обговоривши питання, 
Комітет ухвалив:



вважати за доцільне запропонувати Комітету Верховної Ради України з 
питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, 
визначеному головним з підготовки і опрацювання проекту Закону про 
транскордонне співробітництво (реєстр. № 6082 від 23.09.2021), рекомендувати 
Верховній Раді України відповідно до частини першої статті 114 Регламенту 
Верховної Ради України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти 
даний законопроект за основу;

надіслати цей висновок до Комітету Верховної Ради України з питань 
зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.
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