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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

В И С Н О В О К

на проект Закону про внесення змін до Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення прозорості

місцевого самоврядування (реєстр. № 6401 від 07.12.2021), поданий
народними депутатами України Р.Лозинським, В.Безгіним,
О.Аліксійчуком та іншими народними депутатами України

За дорученням Голови Верховної Ради України Р.Стефанчука Комітет з 
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування розглянув на своєму засіданні 26 січня 2022 року 
(протокол № 87) проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення прозорості місцевого 
самоврядування (реєстр. № 6401 від 07.12.2021), поданий народними депутатами 
України Р.Лозинським, В.Безгіним, О.Аліксійчуком та іншими народними 
депутатами України.

За визначенням суб’єктів права законодавчої ініціативи положеннями 
законопроекту пропонується закріпити обов’язковість публікації додатків до 
рішень і проектів рішень місцевих рад, а також порядків денних засідань їх 
постійних комісій; передбачено обов’язковість онлайн-трансляцій сесій 
місцевих рад; створюється відкритий реєстр об’єктів права комунальної 
власності територіальної громади; запроваджується проведення кожні п’ять 
років суцільної інвентаризації всіх об’єктів комунальної власності 
територіальної громади; встановлюється обов’язок на сесіях місцевої ради 
використовувати виключно державну мову; усувається колізія щодо кворуму на 
засіданнях постійних комісій місцевих рад тощо.



Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 
своєму висновку від 12 січня 2022 року до законопроекту з реєстр. № 6401 
висловлює низку зауважень до запропонованого авторами тексту. Зокрема щодо 
проблематики забезпечення онлайн-трансляцій засідань місцевих рад у мережі 
Інтернет, постійного безстрокового зберігання даних, регулювання питань 
проведення суцільної інвентаризації, створення Реєстру об’єктів права 
комунальної власності та його узгодження з чинними положеннями законів 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» та деяких інших законів, що стосуються питань 
створення та ведення реєстрів баз даних.

Свої висновки та зауваження до законопроекту з реєстр. № 6401 надіслали 
Міністерство розвитку громад та територій України, Міністерство юстиції 
України, Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство фінансів 
України, Міністерство культури та інформаційної політики України, 
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 
України», «Асоціація об’єднаних територіальних громад», «Українська 
асоціація районних та обласних рад», Національна асоціація адвокатів України.

Підтримуючи загалом мету законопроекту, зазначені суб’єкти звертають 
увагу на його окремі положення, що потребують уточнення та вдосконалення. 
Так, серед іншого, вказується, що чинні закони вже передбачають обов’язковість 
публікації даних про всі договори оренди комунального майна, складання 
переліків об’єктів, які передані в оренду (стосується усіх видів індивідуально 
визначеного майна, відмінного від земельних ділянок) та об’єктів, що 
потенційно можуть бути предметом оренди, також комунальна нерухомість 
обліковується у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Зважаючи 
на вказане, питання створення та ведення Реєстру комунального майна 
територіальної громади, визначення його статусу, можливості суміщення його з 
державними реєстрами та базами офіційних даних, відображення відповідної 
інформації у геоінформаційних системах потребують доопрацювання.

Окрім того, висловлюється пропозиція не включати до Реєстру 
комунального майна територіальної громади музейні предмети, музейні колекції 
та музейні зібрання державної частини Музейного фонду України, які закріплені 
на праві оперативного управління за музеями, що належать до сфери управління 
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також 
перебувають у музеях, створених при підприємствах, в установах, організаціях і 
закладах освіти державної та комунальної форм власності.

Заслухавши інформацію підкомітету з питань адміністративно-
територіального устрою та місцевого самоврядування, взявши до уваги висновок 
Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, 
зауваження та пропозиції центральних органів виконавчої влади, асоціацій 



органів місцевого самоврядування та інших установ, з’ясувавши позицію 
народних депутатів України – членів Комітету, запрошених на засідання осіб та 
всебічно обговоривши питання, Комітет  ухвалив:

рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої   
статті 93 Регламенту Верховної Ради України включити проект Закону про 
внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо 
забезпечення прозорості місцевого самоврядування (реєстр. № 6401 від 
07.12.2021), поданий народними депутатами України Р.Лозинським, В.Безгіним, 
О.Аліксійчуком та іншими народними депутатами України, до порядку денного 
сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання;

рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1             
частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону 
про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування (реєстр. № 6401 від 
07.12.2021), поданий народними депутатами України Р.Лозинським, В.Безгіним, 
О.Аліксійчуком та іншими народними депутатами України, за наслідками 
розгляду в першому читанні прийняти за основу;

рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини другої    
статті 109 Регламенту Верховної Ради України скоротити наполовину строк 
подання пропозицій і поправок до проекту Закону з реєстр. № 6401 при 
підготовці його до другого читання;

визначити співдоповідачем з 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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