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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 
правовий режим воєнного стану» щодо функціонування місцевого 
самоврядування у період дії воєнного стану (реєстр. № 7269), підготовлений 
до повторного другого читання

За дорученням Верховної Ради України Комітет з питань організації 
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування розглянув у другому читанні на своєму засіданні 12 травня 2022 
року (Протокол № 98) пропозиції, що надійшли від суб’єктів права законодавчої 
ініціативи до проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану» щодо функціонування місцевого 
самоврядування у період дії воєнного стану (реєстр. № 7269), повернутого 
Верховною Радою України 12 травня 2022 року за наслідками розгляду у 
другому читанні для доопрацювання та внесення на повторне друге читання.

До законопроекту для підготовки його до другого читання надійшли 566 
пропозицій та поправок від 53 народних депутатів України, які включені до 
відповідної порівняльної таблиці, що містить усі внесені та невідкликані 
пропозиції, з яких Комітетом пропонується врахувати 72 пропозиції, врахувати 
редакційно – 11 пропозицій, врахувати частково – 23 пропозиції, відхилити – 460 
пропозицій.

За результатами розгляду поправок і пропозицій суб’єктів права 
законодавчої ініціативи доопрацьованим законопроектом передбачається внести 
зміни до законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про 
регулювання містобудівної діяльності».

Зокрема, Комітетом враховані поправки і пропозиції щодо утворення 
військових адміністрацій населених пунктів в межах територій територіальних 
громад, в яких сільські, селищні, міські ради та/або їхні виконавчі органи та/або 
сільські, селищні, міські голови не здійснюють покладені на них Конституцією 
та законами України повноваження, а також у інших випадках, передбачених 
законом; можливості призначення начальником військової адміністрації 
населеного пункту (населених пунктів) відповідного сільського, селищного, 
міського голову; можливості прийняття Верховною Радою України рішення за 
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поданням Президента України про здійснення начальником військової 
адміністрації населеного пункту у період дії воєнного стану та 30 днів після його 
припинення чи скасування окрім повноважень, віднесених до його компетенції 
Законом України «Про правовий режим воєнного стану» повноважень сільської, 
селищної, міської ради, її виконавчого комітету, сільського, селищного, міського 
голови; здійснення у період дії воєнного стану та 30 днів після його припинення 
чи скасування обласною та районною військовою адміністрацією повноважень 
відповідної обласної та/або районної ради у разі утворення такої військової 
адміністрації, у разі тимчасової окупації або оточення адміністративного центру 
або у разі прийняття Верховною Радою України за поданням Президента 
України відповідного рішення; спрощення процедури призначення осіб на 
політичні посади, посади державної служби, посади в органах місцевого 
самоврядування, посади керівників суб’єктів господарювання державного 
сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій у період дії 
воєнного стану; можливості прийняття Президентом України у період дії 
воєнного стану рішення про відсторонення від займаної посади посадової особи, 
призначення на посаду та звільнення з посади якої віднесено до його 
повноважень, та покладення на відповідний період виконання обов’язків на іншу 
особу; можливості прийняття Верховною Радою України рішення про 
звільнення посадової особи з посади, призначення та звільнення на яку віднесено 
до повноважень Верховної Ради України, крім підстав, передбачених 
спеціальними законами, також у разі висловлення недовіри такій посадовій особі 
(за винятком посадових осіб, призначення на посади та звільнення з посад яких 
здійснюється Верховною Радою України за поданням Президента або Кабінету 
Міністрів України). 

В остаточній редакції законопроекту його положеннями також 
передбачається розширення повноважень сільського, селищного, міського 
голови територіальної громади, на території якої не ведуться бойові дії та не 
прийнято рішення про утворення військової адміністрації населених пунктів 
приймати рішення, з обов’язковим інформуванням начальника відповідної 
обласної військової адміністрації протягом 24 годин, щодо обстеження будівель 
та споруд, що пошкоджені внаслідок бойових дій; демонтажу будівель та споруд, 
які за результатами обстеження визнані аварійно небезпечними та такими, що 
становлять загрозу життю фізичних осіб (крім об’єктів оборонного і 
спеціального призначення, об’єктів культурної спадщини та об’єктів, на які 
поширюється дія Закону України «Про використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку»). Також пропонується визначити, що розпорядження про 
демонтаж таких будівель та споруд вносяться до Єдиної державної електронної 
системи у сфері будівництва у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України в Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері 
будівництва.

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, керуючись пунктами 5, 6 частини першої статті 
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16 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», пунктом 3 частини 
першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив 
висновок рекомендувати Верховній Раді України підготовлений до повторного 
другого читання проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про правовий режим воєнного стану» щодо функціонування місцевого 
самоврядування у період дії воєнного стану (реєстр. № 7269) прийняти в другому 
читанні та в цілому.

У разі прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому  
запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації  
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та  
містобудування при підготовці тексту Закону на підпис Голові Верховної Ради  
України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату  
Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання.

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