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Редакція, прийнята в першому читанні

1
2
3

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Реєстраційний № 3651-д

(друге читання)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Проект

Проект

Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо впорядкування окремих
питань організації та діяльності органів
місцевого самоврядування та районних
державних адміністрацій

Закон України
-1- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Враховано

У
назві
законопроекту
"законодавчих актів" замінити
"законів".
-2- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

слова
словом

У
назві
законопроєкту
«законодавчих актів» замінити
«законів».
-3- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

слова
словом

Враховано

У назві законопроекту слова "до деяких
законодавчих актів України" замінити
словами "до деяких законів України"
-4- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Про внесення змін до деяких законів
України щодо впорядкування окремих питань
організації та діяльності органів місцевого
самоврядування і районних державних
адміністрацій

Враховано

Відхилено

Назву проекту закону доповнити словами
«у зв'язку з ліквідацією (утворенням)
районів»;
4

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

5

І. Внести зміни до таких законів України:

І. Внести зміни до таких законів України:

1

№

Редакція, прийнята в першому читанні

6

1. У Законі України «Про місцеве
самоврядування в Україні» (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170
із наступними змінами):

7

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. У Законі України «Про місцеве
самоврядування в Україні» (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170
із наступними змінами):
-5- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270)
абзац двадцять четвертий статті 1 викласти
в такій редакції: старостинський округ —
частина території територіальної громади, на
якій розташовані один або декілька населених
пунктів, крім адміністративного центру такої
територіальної громади, визначена сільською,
селищною, міською радою;
-6- Н.д. Андрійович З. М. (р.к. №293)

Відхилено

Відхилено

абзац двадцять четвертий статті 1 викласти
в такій редакції: "старостинський округ –
частина території територіальної громади, на
якій розташовані один або декілька населених
пунктів, крім адміністративного центру такої
територіальної громади, визначена сільською,
селищною, міською радою"
8

1) у частину першу статті 5 включити абзац
сьомий такого змісту:

1) у частині першій статті 5 включити
абзац сьомий у такій редакції:
-7- Н.д. Андрійович З. М. (р.к. №293)

9

Відхилено

у частині першій статті 5 абзац шостий
виключити
10
11

«районні
та
обласні
ради,
що
представляють
спільні
інтереси
територіальних громад сіл, селищ, міст»;

«районні
та
обласні
ради,
що
представляють
спільні
інтереси
територіальних громад сіл, селищ, міст»;
-8- Н.д. Андрійович З. М. (р.к. №293)

Відхилено

у статті 26:
частину першу доповнити пунктом “61”
такого змісту: «61) утворення старостинських
округів, затвердження Положення про
старосту,
прийняття
рішення
щодо
дострокового
припинення
повноважень
старости у випадках, передбачених цим
Законом;”;
частину третю виключити;

2

№

Редакція, прийнята в першому читанні

12

2) у розділі V «Прикінцеві та перехідні
положення»:

13

14
15

Пропозиції та поправки до проекту

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2) у розділі V «Прикінцеві та перехідні
положення»:
-9- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Підпункт 2 пункту 1 розділу І
законопроекту
після
абзацу
першого
доповнити новим абзацом такого змісту:
«пункт 6 виключити;»;

доповнити розділ пунктами 61-62 такого
змісту:
«61.
До
прийняття
закону
про
адміністративно-територіальний
устрій
закінчення повноважень сільських, селищних,
міських рад, їхніх виконавчих органів, а також
реорганізація сільських, селищних, міських
рад, їхніх виконавчих органів як юридичних
осіб, у зв’язку зі змінами в адміністративнотериторіальному
устрої
України,
здійснюється із урахуванням наступного:

Висновки, обґрунтування

Відхилено

доповнити пунктами 61 і 62 такого змісту:
-10- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано частково

В абзаці третьому підпункту 2 пункту
1 розділу I:
слова «До прийняття закону про
адміністративно-територіальний
устрій»
виключити;
слово «реорганізація» замінити словом
«припинення»;
слово «наступного» замінити словом
«таких особливостей».
-11- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Враховано редакційно

61.
До
прийняття
закону
про
адміністративно-територіальний
устрій
повноваження сільських, селищних, міських
рад, їхніх виконавчих органів, а також
реорганізація сільських, селищних, міських
рад, їхніх виконавчих органів як юридичних
осіб, у зв’язку зі змінами в адміністративнотериторіальному
устрої
України,
здійснюються із урахуванням такого:
-12- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано редакційно

«61.
До
прийняття
закону
про
адміністративно-територіальний
устрій
України закінчення повноважень сільських,
селищних, міських рад, їхніх виконавчих
органів, а також реорганізація сільських,
селищних, міських рад, їхніх виконавчих
органів як юридичних осіб у зв’язку із змінами
в адміністративно-територіальному устрої
України здійснюються з урахуванням таких
положень:

Викласти в такій редакції:
«61.
До
прийняття
закону
про
адміністративно-територіальний
устрій
закінчення
повноваження
сільських,
селищних, міських рад, їхніх виконавчих
органів, а також реорганізація сільських,
селищних, міських рад, їхніх виконавчих
органів як юридичних осіб, у зв’язку зі
змінами в адміністративно-територіальному

3

№

16

17

Редакція, прийнята в першому читанні

1) в день набуття повноважень сільською,
селищною,
міською
радою,
обраною
територіальною громадою, територія якої
була затверджена Кабінетом Міністрів
України (далі – сформована територіальна
громада),
закінчуються
повноваження
сільських, селищних, міських рад, сільських,
селищних,
міських
голів,
обраних
територіальними громадами, територія яких
увійшли
до
території
сформованої
територіальної громади, (далі – розформовані
територіальні громади);

2)
після
закінчення
повноважень
сільських, селищних, міських рад, обраних
розформованими територіальними громадами
(далі – ради, що припиняються), їхні
виконавчі
комітети
продовжують

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

устрої України, здійснюються із урахуванням
наступного таких особливостей:
-13- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

в абзаці четвертому підпункту 2 пункту 1
Розділу І після слів «в день набуття
повноважень
новообраної
сільської,
селищної, міської ради» доповнити словами
«або новопризначеної військово-цивільної
адміністрації»
-14- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац четвертий підпункту 2 пункту 1
розділу I викласти у такій редакції:
«1) повноваження сільських, селищних,
міських рад, сільських, селищних, міських
голів, обраних територіальними громадами
територій, яких увійшли до однієї або кількох
утворених територій територіальних громад,
закінчуються в день відкриття першої
сільськими, селищними, міськими радами,
обраними
територіальними
громадами
відповідних
утворених
територій
територіальних громад;».
-15- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Враховано

1) в день набуття повноважень сільською,
селищною,
міською
радою,
обраною
територіальною громадою, територія якої
була затверджена Кабінетом Міністрів
України (далі – сформована територіальна
громада),
припиняються
повноваження
сільських, селищних, міських рад, сільських,
селищних,
міських
голів,
обраних
територіальними громадами, території яких
увійшли
до
території
сформованої
територіальної громади, (далі – розформовані
територіальні громади);
-16- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

у першому реченні абзацу п’ятого
підпункту 2 пункту 1 Розділу І після слів
«персонального складу її виконавчого
комітету» доповнити словами «або до

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1) у день набуття повноважень сільською,
селищною,
міською
радою,
обраною
територіальною громадою, територія якої
затверджена Кабінетом Міністрів України
(далі – сформована територіальна громада),
припиняються повноваження сільських,
селищних, міських рад, сільських, селищних,
міських голів, обраних територіальними
громадами, територія яких включена до
території
сформованої
територіальної
громади (далі – розформовані територіальні
громади);

2) після припинення повноважень
сільських, селищних, міських рад, обраних
розформованими територіальними громадами
(далі – ради, що припиняються), їхні
виконавчі
комітети
продовжують

4

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

здійснювати
свої
повноваження
до
затвердження сільською, селищною, міською
радою,
обраною
сформованою
територіальною громадою (далі – новообрана
рада), персонального складу її виконавчого
комітету. Протягом зазначеного строку
сільський, селищний, міський голова, обраний
сформованою територіальною громадою,
очолює такі виконавчі комітети та входить до
їх персонального складу;

прийняття
відповідних
рішень
новопризначеної
військово-цивільної
адміністрації»
-17- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

у другому реченні абзацу п’ятого
підпункту 2 пункту 1 Розділу І після слів
«сформованою територіальною громадою»
доповнити словами «(або керівник військовоцивільної адміністрації)»
-18- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 1
розділу I викласти у такій редакції:
«2)
виконавчі
органи
сільських,
селищних,
міських
рад,
обраних
територіальними громадами територій, яких
увійшли до однієї або кількох утворених
територій територіальних громад, (далі –
ради, що припиняються), продовжують
здійснювати свої повноваження
після
закінчення
повноважень
відповідних
сільських, селищних, міських рад до
затвердження
сільськими,
селищними,
міськими радами, обраними територіальними
громадами відповідних утворених територій
територіальних громад (далі - новообрані
ради) персональних складів їхніх виконавчих
органів. Протягом
зазначеного строку
сільський, селищний, міський голова, обраний
територіальною
громадою
утвореної
адміністративно-територіальної
одиниці,
очолює такі виконавчі комітети та входить до
їх персонального складу;».
-19- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

здійснювати
свої
повноваження
до
затвердження сільською, селищною, міською
радою,
обраною
сформованою
територіальною громадою (далі – новообрана
рада), персонального складу її виконавчого
комітету. Протягом зазначеного строку
сільський, селищний, міський голова, обраний
сформованою територіальною громадою,
очолює такі виконавчі комітети та входить до
їх персонального складу;

2)
після
припинення
повноважень
сільських, селищних, міських рад, обраних
розформованими територіальними громадами
(далі – ради, що припиняються), їх виконавчі
комітети продовжують здійснювати свої
повноваження до затвердження сільською,
селищною,
міською
радою,
обраною

5

№

18

Редакція, прийнята в першому читанні

3)
після
закінчення
повноважень
сільського
голови,
який
одноособово
виконував функції виконавчого органу ради,
що
припиняється,
відповідні
функції
одноособово виконує сільський, селищний,
міський голова, обраний сформованою
територіальною громадою, з дня набуття ним
повноважень до затвердження новообраною
радою персонального складу її виконавчого
комітету;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

сформованою територіальною громадою (далі
– новообрана рада), персонального складу її
виконавчого комітету. Протягом зазначеного
строку сільський, селищний, міський голова,
обраний
сформованою
територіальною
громадою, очолює такі виконавчі комітети та
входить до їх персонального складу;
-20- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

абзац шостий підпункту 2 пункту 1 Розділу
І викласти у такій редакції: «3) після
закінчення повноважень сільського голови,
який
одноособово
виконував
функції
виконавчого органу ради, що припиняється,
відповідні функції одноособово виконує
сільський, селищний, міський голова, обраний
сформованою територіальною громадою ( або
керівник
новопризначеної
військовоцивільної адміністрації) з дня набуття ним
повноважень до затвердження новообраною
радою персонального складу її виконавчого
комітету або до прийняття відповідних рішень
новопризначеною
військово-цивільної
адміністрації»
-21- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

В абзаці шостому підпункту 2 пункту 1
розділу I:
слова «сформованою територіальною
громадою»
замінити
словами
«територіальною
громадою
відповідної
утвореної території територіальної громади»;
слово «комітету» замінити словом
«органу».
-22- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3) після припинення повноважень
сільського
голови,
який
одноособово
виконував функції виконавчого органу ради,
що
припиняється,
відповідні
функції
одноособово виконує сільський, селищний,
міський голова, обраний сформованою
територіальною громадою, з дня набуття ним
повноважень до затвердження новообраною
радою персонального складу її виконавчого
комітету;

3)
після
припинення
повноважень
сільського
голови,
який
одноособово
виконував функції виконавчого органу ради,
що
припиняється,
відповідні
функції
одноособово виконує сільський, селищний,
міський голова, обраний сформованою
територіальною громадою, з дня набуття ним
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

повноважень до затвердження новообраною
радою персонального складу її виконавчого
комітету;
-23- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

20

В абзаці сьомому підпункту 2 пункту 1
розділу I:
слова
«сформована
територіальна
громада» замінити словами «територіальна
громада утвореної території територіальної
громади»;
слова «розформованої територіальної
громади» замінити словами «територіальної
громади, території, яка увійшла
до
відповідної
утвореної
території
територіальної громади».
-24- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

21

У пункті 1 розділу І:
підпункт 2 після абзацу сьомого доповнити
новим абзацом такого змісту:
«4-1) сформована територіальна громада є
суб’єктом права власності та/або інших
речових прав на землі будь-яких категорій та
земельні ділянки будь-якого виду цільового
призначення, які на праві власності та/або
іншому
речовому
праві
належали
розформованій територіальній громаді;»;
-25- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац восьмий підпункту 2 пункту 1
розділу I викласти у такій редакції:
«5) якщо територія
територіальної
громади увійшла до території кількох
утворених територій територіальних громад,
кожна з територіальних громад цих утворених
територій
територіальних громад є
правонаступником належних територіальній
громаді, територія якої увійшла до кількох
утворених
територій
територіальних
громад:».
-26- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

19

4) сформована територіальна громада є
правонаступником всього майна, прав та
обов’язків розформованої територіальної
громади із урахуванням особливостей,
визначених підпунктами 5-6 цього пункту;

5)
якщо
територія
розформованої
територіальної громади включена до території
кількох сформованих територіальних громад,
кожна з цих громад стає правонаступником
належних розформованій територіальній
громаді:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

4) сформована територіальна громада є
правонаступником усього майна, прав та
обов’язків розформованої територіальної
громади з урахуванням особливостей,
визначених підпунктами 5 і 6 цього пункту;

5)
якщо
територія
розформованої
територіальної
громади
включена
до
територій
кількох
сформованих
територіальних громад, кожна з цих громад
стає
правонаступником
належних
розформованій територіальній громаді:
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22

нерухомого майна, розташованого на
території
сформованої
територіальної
громади;

23

24

речей, призначених для обслуговування
відповідних об’єктів нерухомого майна, і
пов’язаних з цим майном спільним
призначенням (у тому числі, у зв’язку зі
здійсненням відповідних повноважень або
надання
послуг).
Належність
речей,
призначених для обслуговування кожного
об’єкта нерухомого майна, і пов’язаних з цим
майном спільним призначенням, визначається
на підставі останньої суцільної інвентаризації;
прав засновника (учасника) юридичної
особи, заснованої радою, що припиняється,
якщо місцезнаходженням такої юридичної
особи є населений пункт, що включений до
території
відповідної
сформованої
територіальної громади;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-27- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

В абзаці дев’ятому підпункту 2 пункту
1 розділу I:
слова
«території
сформованої
територіальної громади» замінити словами
«утвореній
території
територіальної
громади»;
доповнити абзац словами «немайнових
прав
відповідних
органів
місцевого
самоврядування».
-28- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Враховано

У пункті 1 розділу І:
абзац дев’ятий підпункту 2 викласти у
такій редакції: «нерухомого майна, у тому
числі земельних ділянок, розташованих на
території
сформованої
територіальної
громади;»;
-29- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

нерухомого майна, розташованого на
території
сформованої
територіальної
громади та майна, призначеного для його
обслуговування.
-30- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Виключити

-31- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
В абзаці одинадцятому підпункту 2 пункту
1 розділу I слова «території відповідної
сформованої
територіальної
громади»
замінити словами «відповідної утвореної
території територіальної громади».

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

нерухомого майна, у тому числі
земельних ділянок, розташованих на
території
сформованої
територіальної
громади;

речей, призначених для обслуговування
відповідних об’єктів нерухомого майна і
пов’язаних з цим майном спільним
призначенням (у тому числі у зв’язку із
здійсненням відповідних повноважень або
наданням
послуг).
Належність
речей,
призначених для обслуговування кожного
об’єкта нерухомого майна і пов’язаних з цим
майном спільним призначенням, визначається
на підставі останньої суцільної інвентаризації;
прав засновника (учасника) юридичної
особи,
заснованої
розформованою
територіальною громадою (у тому числі в
особі відповідної сільської, селищної,
міської ради), якщо місцезнаходженням
такої юридичної особи є населений пункт,
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№

25

Редакція, прийнята в першому читанні

6) майнові зобов’язання юридичних осіб –
органів
місцевого
самоврядування
розформованої
територіальної
громади,
територія якої включена до території кількох
сформованих
територіальних
громад,
розподіляються між правонаступниками
таких юридичних осіб відповідно до
передавальних актів пропорційно обсягу
розподілу майна, майнових прав та залишків
бюджетних
коштів
між
утвореними
територіальними громадами;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-32- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

корпоративних прав засновника (учасника)
юридичної особи, заснованої радою, що
припиняється, якщо місцезнаходженням такої
юридичної особи є населений пункт, що
включений
до
території
відповідної
сформованої територіальної громади;
-33- Н.д. Андрійович З. М. (р.к. №293)

Враховано редакційно

абзац четвертий підпункту 5 викласти у
новій редакції:
«прав засновника (учасника) юридичної
особи, заснованої радою розформованої
територіальної
громади,
якщо
місцезнаходженням такої юридичної особи є
населений пункт, що включений до території
відповідної
сформованої
територіальної
громади;»
-34- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Враховано

61

В підпункті 6 пункту
розділу V
«Прикінцеві та перехідні положення» після
слів "бюджетних коштів між" слово
"утвореними"
замінити
словом
"сформованими".
-35- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

В абзаці дванадцятому підпункту 2
пункту 1 розділу I:
слова «розформованої територіальної
громади, територія якої включена до
території
кількох
сформованих
територіальних громад» замінити словами
«територіальної громади, територія якої
увійшла до кількох утворених територій
територіальних громад»;
слова «утвореними територіальними
громадами»
замінити
словами
«територіальними громадами утворених
територій територіальних громад».
-36- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

включений
до
території
відповідної
сформованої територіальної громади;

6) майнові зобов’язання,
майнові та немайнові права
юридичних осіб – органів місцевого
самоврядування
розформованої
територіальної громади, територія якої
включена до територій кількох сформованих
територіальних громад, розподіляються між
правонаступниками таких юридичних осіб
відповідно
до
передавальних
актів
пропорційно обсягу розподілу майна,
майнових прав та залишків бюджетних коштів
між
сформованими
територіальними громадами;
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26

27

7) новообрані ради можуть прийняти
рішення про розподіл майна, майнових прав
та зобов’язань розформованої територіальної
громади, територія якої включена до території
кількох сформованих територіальних громад,
за іншими критеріями, ніж визначені
підпунктами 5-6 цього пункту. Такі рішення
приймаються згідно з приписами бюджетного
законодавства України та враховуватись при
проведенні реорганізації відповідних органів
місцевого самоврядування і складенні

Пропозиції та поправки до проекту

1. У підпункті 2 пункту 1 Розділу І
законопроекту (щодо доповнення розділу V
«Прикінцеві та перехідні положення» Законі
України «Про місцеве самоврядування в
Україні» пунктами 61 - 62) у пропонованому
підпункті 6 пункту 61 після слів «майнові
зобов’язання» записати слова «майнові та
немайнові права».
Обґрунтування:
Даною
поправкою
пропонується
передбачити, що між правонаступниками
юридичних осіб – органів місцевого
самоврядування
розформованої
територіальної громади, територія якої
включена до території кількох сформованих
територіальних громад, розподіляються не
лише майнові зобов’язання, але й майнові та
немайнові права.
-37- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Підпункт 2 пункту 1 розділу І
законопроекту після абзацу дванадцятого
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Передавальні акти щодо розподілу майна,
майнових прав та залишків бюджетних коштів
складаються
виконавчими
комітетами
сільських,
селищних,
міських
рад
розформованих територіальних громад та
підписуються
керуючим
справами
(секретарем) відповідної ради;»
-38- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)
в абзаці 14 підпункту 2 пункту 1 Розділу І
після слів «новообрані ради» доповнити
словами «(або новопризначені військовоцивільні адміністрації)»
-39- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)
Підпункт 7 пункту 61 розділу V
«Прикінцеві та перехідні положення»
викласти у такій редакції: "7) новообрані ради
можуть прийняти рішення про розподіл
майна, майнових прав та зобов’язань

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Враховано

7) новообрані ради можуть прийняти
рішення про розподіл майна, майнових прав
та зобов’язань розформованої територіальної
громади, територія якої включена до
територій
кількох
сформованих
територіальних
громад,
за
іншими
критеріями, ніж визначені підпунктами 5 і 6
цього пункту. Такі рішення приймаються
згідно
з
приписами
бюджетного
законодавства
та
враховуються
при
здійсненні реорганізації відповідних органів

10

№

28

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

передавальних актів (розподільчих балансів)
за наслідками реорганізації;

розформованої
територіальної
громади,
територія якої включена до територій кількох
сформованих територіальних громад, за
іншими
критеріями,
ніж
визначені
підпунктами 5 і 6 цього пункту. Такі рішення
приймаються згідно з приписами бюджетного
законодавства та враховуються при здійсненні
реорганізації відповідних органів місцевого
самоврядування і складанні передавальних
актів (розподільчих балансів) за результатами
реорганізації;".
-40- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

В абзаці тринадцятому підпункту 2
пункту 1 розділу I:
слова «розформованої територіальної
громади, територія якої включена до
території
кількох
сформованих
територіальних громад» замінити словами
«територіальної громади, територія якої
включена до території кількох утворених
територій територіальних громад»;
слова « згідно з приписами» замінити
словами «відповідно до»;
слова «та враховуватись при проведенні
реорганізації відповідних органів місцевого
самоврядування і складенні передавальних
актів (розподільчих балансів) за наслідками
реорганізації» виключити.
-41- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

У пункті 1 розділу І:
абзац тринадцятий підпункту 2 вилучити;
-42- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Абзац тринадцятий підпункту 2 пункту 1
розділу І законопроекту виключити;
-43- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

місцевого самоврядування і складанні
передавальних актів (розподільчих балансів)
за результатами реорганізації;

Відхилено

Відхилено

Підпункт 2 пункту 1 розділу I після абзацу
тринадцятого доповнити абзацом такого
змісту: «Правонаступництво майна, прав та
обов’язків здійснюється згідно з методикою,
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8) з дня набуття повноважень новообраною
радою, у порядку, визначеному цим пунктом,
здійснюється
реорганізація
відповідних
юридичних осіб – сільських, селищних,
міських,
обраних
розформованими
територіальними громадами, та розміщених
поза адміністративним центром сформованої
територіальної
громади,
шляхом
їх
приєднання до юридичної особи – сільської,
селищної, міської ради, розміщеної в
адміністративному
центрі
сформованої
територіальної громади. Після завершення
реорганізації відповідні сільські, селищні,
міські ради припиняються як юридичні особи
з урахуванням особливостей, визначених цим
пунктом;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

затвердженою
Кабінетом
Міністрів
України;».
-44- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

в абзаці 15 підпункту 2 пункту 1 Розділу І
після слів «з дня набуття повноважень
новообраною радою» доповнити словами
«(або новопризначеною військово-цивільною
адміністрацією)»
-45- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Враховано частково

61

В підпункті 8 пункту
розділу V
«Прикінцеві та перехідні положення» слова "з
дня набуття повноважень новообраною
радою, у порядку, визначеному цим пунктом,
здійснюється" замінити словами "не пізніше
завершення другого пленарного засідання
новообраної ради, у порядку, визначеному
цим пунктом, починається", а після слів
"сільських, селищних, міських" доповнити
слово "рад".
-46- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац чотирнадцятий підпункту 2
пункту 1 розділу I викласти у такій редакції:
«8) з дня відкриття першої сесії
новообраної ради юридичні особи - сільські,
селищні, міські ради, обрані територіальними
громадами
територій, яких увійшли до
утвореної території територіальної громади,
та які розміщені поза адміністративним
центром утвореної території територіальної
громади, припиняються шляхом приєднання
до юридичної особи - сільської, селищної,
міської
ради
утвореної
території
територіальної громади;».
-47- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Абзац чотирнадцятий підпункту 2 пункту 1
розділу І законопроекту замінити трьома
абзацами такого змісту: «8) з дня набуття
повноважень новообраною радою, у
порядку, визначеному цим пунктом,

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

8) не пізніше завершення другої сесії
новообраної ради у порядку, визначеному
цим пунктом, починається реорганізація
відповідних юридичних осіб – сільських,
селищних,
міських
рад,
обраних
розформованими територіальними громадами
та розміщених поза адміністративним
центром
сформованої
територіальної
громади, шляхом їх приєднання до юридичної
особи – сільської, селищної, міської ради,
розміщеної в адміністративному центрі
сформованої територіальної громади. Після
завершення реорганізації відповідні сільські,
селищні, міські ради припиняються як
юридичні особи з урахуванням особливостей,
визначених цим пунктом;

Відхилено

Відхилено
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розпочинається
процес
реорганізації
відповідних юридичних осіб – сільських,
селищних,
міських
рад,
обраних
розформованими
територіальними
громадами,
та
розміщених
поза
адміністративним центром сформованої
територіальної громади, шляхом їх
приєднання до юридичної особи –
відповідної сільської, селищної, міської
ради, розміщеної в адміністративному
центрі
сформованої
територіальної
громади.
У разі відсутності сільської,
селищної,
міської
ради
у
адміністративному центрі сформованої
територіальної
громади,
утворення
відповідної сільської, селищної, міської
ради як юридичної особи публічного права
здійснюється шляхом злиття сільських,
селищних,
міських
рад,
обраних
розформованими
територіальними
громадами,
та
розміщених
поза
адміністративним центром сформованої
територіальної громади. Після завершення
реорганізації сільські, селищні, міські ради,
обрані розформованими територіальними
громадами
та
розміщені
поза
адміністративним центром сформованої
територіальної громади, припиняються як
юридичні
особи
з
урахуванням
особливостей, визначених цим пунктом;»;
-48- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

8) з дня набуття повноважень новообраною
радою, у порядку, визначеному цим пунктом,
здійснюється
реорганізація
відповідних
юридичних осіб – сільських, селищних,
міських рад, обраних розформованими
територіальними громадами, та розміщених
поза адміністративним центром сформованої
територіальної
громади,
шляхом
їх
приєднання до юридичної особи – сільської,
селищної, міської ради, розміщеної в
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Редакція, прийнята в першому читанні

9) юридична особа – сільська, селищна,
міська рада, розміщена в адміністративному
центрі сформованої територіальної громади, є
правонаступником прав та обов’язків всіх
юридичних осіб – сільських, селищних,
міських рад, обраних розформованими
територіальними громадами, з дня набуття
повноважень новообраною радою;

10) з дня затвердження новообраною
радою персонального складу її виконавчого
комітету
здійснюється
реорганізація
відповідних юридичних осіб – виконавчих
комітетів рад, що припиняються, шляхом їх
приєднання
до
юридичної
особи –
виконавчого комітету новообраної ради.
Після завершення реорганізації відповідні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

адміністративному
центрі
сформованої
територіальної громади. Після завершення
реорганізації відповідні сільські, селищні,
міські ради припиняються як юридичні особи
з урахуванням особливостей, визначених цим
пунктом;
-49- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Після слів "сільських, селищних, міських"
доповнити словом "рад"
-50- Н.д. Андрійович З. М. (р.к. №293)

Враховано

у підпункті 8 після слів «відповідних
юридичних осіб – сільських, селищних,
міських» доповнити словом «рад»
-51- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

в абзаці 16 підпункту 2 пункту 1 Розділу І
після слів «юридична особа – сільська,
селищна, міська рада» доповнити словами
«(або новопризначена військово-цивільною
адміністрація)»
-52- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

В абзаці п’ятнадцятому підпункту 2
пункту 1 розділу I:
слова
«сформованої
територіальної
громади» замінити
словами «утвореної
території територіальної громади»;
слово «всіх» виключити;
слова «розформованими територіальними
громадами»
замінити
словами
«територіальними громадами територій, яких
увійшли до відповідної утвореної території
територіальної громади;».
-53- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

абзац 17 підпункту 2 пункту 1 Розділу І
викласти у такій редакції: «10) з дня
затвердження
новообраною
радою
персонального складу її виконавчого комітету
(або
введення
військово-цивільної
адміністрації), здійснюється реорганізація
відповідних юридичних осіб – виконавчих

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

9) юридична особа – сільська, селищна,
міська рада, розміщена в адміністративному
центрі сформованої територіальної громади, є
правонаступником прав та обов’язків усіх
юридичних осіб – сільських, селищних,
міських рад, обраних розформованими
територіальними громадами, з дня набуття
повноважень новообраною радою;

10) з дня затвердження новообраною
радою персонального складу її виконавчого
комітету
починається
реорганізація
відповідних юридичних осіб – виконавчих
комітетів рад, що припиняються, шляхом їх
приєднання
до
юридичної
особи
–
виконавчого комітету новообраної ради.
Після завершення реорганізації відповідні
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юридичні особи – виконавчі комітети
сільських,
селищних,
міських
рад
припиняються у порядку, визначеному цим
пунктом;

комітетів рад, що припиняються, шляхом їх
приєднання
до
юридичної
особи
–
виконавчого комітету новообраної ради (або
новопризначеної
військово-цивільної
адміністрації). Після завершення реорганізації
відповідні юридичні особи – виконавчі
комітети сільських, селищних, міських рад
припиняються у порядку, визначеному цим
пунктом»
-54- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Відхилено

10) з дня затвердження новообраною
радою персонального складу її виконавчого
комітету
здійснюється
реорганізація
відповідних юридичних осіб – виконавчих
комітетів рад, що припиняються, шляхом
ліквідації
припинених
виконкомів
з
дотриманням гарантій трудових прав їх
працівників, або їх перетворення (в разі
доцільності такого кроку) у структурні
підрозділи
виконкому
новоутвореної
територіальної громади.
-55- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

11) юридична особа – виконавчий комітет

Абзац шістнадцятий підпункту 2
пункту 1 розділу I викласти у такій редакції:
«10) юридичні особи - виконавчі органи
сільських, селищних, міських рад, що
припиняються,
припиняються
шляхом
приєднання
до
юридичної
особи
–
виконавчого
комітету новообраної ради
відповідної території територіальної громади
з дня затвердження його персонального
складу;».
-56- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
У абзаці шістнадцятому підпункту 2
пункту 1 розділу І законопроекту слова
«здійснюється
реорганізація»
замінити
словами
«розпочинається
процес
реорганізації»;
-57- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

юридичні особи – виконавчі комітети
сільських,
селищних,
міських
рад
припиняються у порядку, визначеному цим
пунктом;

Враховано редакційно

Відхилено

11) юридична особа – виконавчий комітет
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новообраної ради, є правонаступником прав
та обов’язків юридичних осіб – виконавчих
комітетів рад, що припиняються, з дня
затвердження
новообраною
радою
персонального
складу
її
виконавчого
комітету;

абзац 18 підпункту 2 пункту 1 Розділу І
викласти у такій редакції: «11) юридична
особа – виконавчий комітет новообраної ради
(або новопризначена військово-цивільною
адміністрація), є правонаступником прав та
обов’язків юридичних осіб – виконавчих
комітетів рад, що припиняються, з дня
затвердження
новообраною
радою
персонального складу її виконавчого комітету
(або
введення
військово-цивільної
адміністрації)»
-58- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

В абзаці сімнадцятому підпункту 2
пункту 1 розділу I:
слово «комітет» замінити словом «орган»
в усіх числах та відмінках;
слова «з дня затвердження новообраною
радою персонального складу її виконавчого
комітету» виключити.
-59- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

12) реорганізація юридичних осіб – органів
місцевого самоврядування у випадках,
передбачених цим пунктом, здійснюється без
повідомлення про неї органу, що здійснює
державну реєстрацію, а також без збирання
вимог кредиторів, отримання їхньої згоди.

Абзац вісімнадцятий підпункту 2 пункту 1
розділу I виключити.
-60- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Абзац вісімнадцятий підпункту 2 пункту 1
розділу І законопроекту виключити
-61- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)
12) Під час реорганізації юридичних осіб –
органів місцевого самоврядування у випадках,
передбачених
цим
пунктом,
не
застосовуються положення законодавства
щодо:
необхідності одержання згоди кредиторів
стосовно заміни боржника у зобов’язанні
(переведення боргу);
права кредиторів вимагати у зв’язку з
проведенням реорганізації забезпечення
виконання зобов’язань, їх дострокового

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

новообраної ради є правонаступником прав та
обов’язків юридичних осіб – виконавчих
комітетів рад, що припиняються, з дня
затвердження
новообраною
радою
персонального
складу
її
виконавчого
комітету;

Відхилено

Враховано

12) під час реорганізації юридичних осіб
– органів місцевого самоврядування у
випадках, визначених цим пунктом, не
застосовуються положення законодавства
щодо:
необхідності
одержання
згоди
кредиторів стосовно заміни боржника у
зобов’язанні (переведення боргу);
права кредиторів вимагати у зв’язку з
проведенням реорганізації забезпечення
виконання зобов’язань, їх дострокового
припинення
або
виконання
та
відшкодування збитків;
неможливості завершення реорганізації
до
задоволення
вимог,
заявлених
кредиторами.

16

№

34

35

Редакція, прийнята в першому читанні

Під
час
проведення
реорганізації
юридичних осіб – сільських, селищних,
міських рад та їхніх виконавчих комітетів
повноваження з управління справами таких
юридичних
осіб
здійснює
сільський,
селищний,
міський
голова,
обраний
сформованою територіальною громадою.

Сільський, селищний, міський голова,
обраний
сформованою
територіальною
громадою може утворювати комісії для
забезпечення здійснення ним повноважень з
управління справами юридичних осіб, що
реорганізуються;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

припинення або виконання та відшкодування
збитків;
неможливості завершення реорганізації до
задоволення вимог, заявлених кредиторами.
;
-62- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

в абзаці 20 підпункту 2 пункту 1 Розділу І
після слів «сформованою територіальною
громадою» доповнити словами «(або керівник
новопризначеної
військово-цивільної
адміністрації)»
-63- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

В абзаці дев’ятнадцятому підпункту 2
пункту 1 розділу I слова «сформованою
територіальною громадою» замінити словами
«територіальною
громадою
утвореної
території територіальної громади».
-64- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

У пункті 1 розділу І:
у абзаці дев’ятнадцятому підпункту 2
слова «управління справами» замінити
словами «реорганізації»;
-65- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Враховано

Під
час
проведення
реорганізації
юридичних осіб – сільських, селищних,
міських рад та/або їхніх виконавчих комітетів
повноваження з управління справами таких
юридичних
осіб
здійснює
сільський,
селищний,
міський
голова,
обраний
сформованою територіальною громадою.
-66- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

в абзаці 21 підпункту 2 пункту 1 Розділу І
після слів «сформованою територіальною
громадою» доповнити словами «(або керівник
новопризначеної
військово-цивільної
адміністрації)»
-67- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Під
час
проведення
реорганізації
юридичних осіб – сільських, селищних,
міських рад та/або їхніх виконавчих комітетів
повноваження з управління справами таких
юридичних
осіб
здійснює
сільський,
селищний,
міський
голова,
обраний
сформованою територіальною громадою.

За поданням сільського, селищного,
міського голови, обраного сформованою
територіальною
громадою,
сільська,
селищна, міська рада може утворювати
комісії для забезпечення здійснення ним
повноважень
з
управління
справами
юридичних осіб, що реорганізуються;

В абзаці двадцятому підпункту 2 пункту 1
розділу
I
слова
«сформованою
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

територіальною громадою» замінити словами
«територіальною
громадою
утвореної
території територіальної громади».
-68- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)
У пункті 1 розділу І:
у абзаці двадцятому підпункту 2 слова «з
управління справами юридичних осіб, що
реорганізуються» замінити словами «з
реорганізації».
-69- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Абзац двадцятий підпункту 2 пункту 1
розділу І законопроекту виключити. …
-70- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

36

37

13) після закінчення повноважень рад, що
припиняються, їхніх виконавчих комітетів,
сільського
голови,
який
одноособово
виконував функції виконавчого органу
сільської ради, що припиняється, видані ними
нормативно-правові акти, невиконані акти
індивідуальної дії зберігають чинність на
відповідних територіях та для відповідних
осіб;
14) новообрана рада, її виконавчий комітет
можуть вносити зміни, визнавати такими, що
втратили чинність, або скасовувати акти
відповідних
органів
місцевого
самоврядування
та
посадових
осіб,
правонаступниками яких вони є;

За поданням сільського, селищного,
міського голови, обраного сформованою
територіальною громадою, сільська, селищна,
міська рада утворює комісії для забезпечення
виконання таким головою повноважень з
управління справами юридичних осіб−
сільських, селищних, міських рад та їх
виконавчих комітетів, що реорганізуються
-71- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Враховано частково

Відхилено

В абзаці двадцять першому підпункту
2 пункту 1 розділу I:
слово «комітетів» замінити словом
«органів»;
слова «на відповідних територіях та для
відповідних осіб» замінити словами «на
відповідній території».
-72- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

в абзаці 23 підпункту 2 пункту 1 Розділу І
після слів «новообрана рада, її виконавчий
комітет»
доповнити
словами
«(або
новопризначена
військово-цивільна
адміністрація)»
-73- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Враховано

13) після закінчення повноважень рад, що
припиняються, їхніх виконавчих комітетів,
сільського
голови,
який
одноособово
виконував функції виконавчого органу
сільської ради, що припиняється, видані ними
нормативно-правові акти, невиконані акти
індивідуальної дії зберігають чинність на
відповідних територіях та для відповідних
осіб;
14) новообрана рада, її виконавчий комітет
можуть вносити зміни, визнавати такими, що
втратили чинність, або скасовувати акти
відповідних
органів
місцевого
самоврядування, правонаступниками яких
вони є, та їх посадових осіб;
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

В підпункті 14 пункту 61 розділу V
«Прикінцеві та перехідні положення» слова
"органів місцевого самоврядування та
посадових осіб, правонаступниками яких
вони є;" замінити словами "органів місцевого
самоврядування, правонаступниками яких
вони є, та їх посадових осіб;".
-74- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
В абзаці двадцять другому підпункту 2
пункту 1 розділу I слово «комітет» замінити
словом «орган».
-75- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
У Абзаці двадцять другому підпункту 2
пункту 1 розділу І законопроекту після слів
"можуть" доповнити такими словами «лише з
підстав та у випадках, передбачених
законом»;
14) новообрана рада, її виконавчий комітет
можуть лише з підстав та у випадках,
передбачених законом вносити зміни,
визнавати такими, що втратили чинність, або
скасовувати акти відповідних органів
місцевого самоврядування та посадових осіб,
правонаступниками яких вони є; …
-76- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)
14) новообрана рада, її виконавчий комітет
можуть вносити зміни, визнавати такими, що
втратили чинність, або скасовувати акти
відповідних
органів
місцевого
самоврядування
та
посадових
осіб,
правонаступниками яких вони є, лише з
підстав та у випадках, передбачених законом;
-77- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Доповнити підпункт 14) пункту 6-1 новим
абзацом такого змісту: "новообрані ради на
своїх пленарних засіданнях можуть приймати
рішення про утворення старостинських
округів, затвердження Положення про
старосту, а також рішення про затвердження
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№

38

39

40

Редакція, прийнята в першому читанні

15)
бюджети
розформованих
територіальних громад виконуються окремо
до закінчення бюджетного періоду з
урахуванням особливостей, встановлених
підпунктами 16-17 цього пункту;

16) новообрана рада може вносити зміни
до рішень про місцеві бюджети, прийняті
радами, що припиняються.

У разі включення території однієї
розформованої територіальної громади до
території
кількох
сформованих

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

на посадах старост чи дострокове припинення
їхніх повноважень у випадках, передбачених
Законом. Для цілей цього підпункту,
старостинський округ — частина території
територіальної громади, на якій розташовані
один або декілька населених пунктів, крім
адміністративного
центру
такої
територіальної громади, визначена сільською,
селищною, міською радою з метою
забезпечення
представництва
інтересів
жителів такого населеного пункту (населених
пунктів) старостою."
-78- Н.д. Андрійович З. М. (р.к. №293)

Відхилено

підпункт 14 доповнити новим абзацом
такого змісту:
«Особливості внесення змін в нормативноправові та/або регуляторні акти органів
місцевого самоврядування розформованих
територіальних
громад
встановлюються
Законом;»
-79- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

В абзаці двадцять третьому підпункту 2
пункту 1 розділу I слова «розформованих
територіальних громад» замінити словами
«територіальних громад територій, яких
увійшли до однієї або кількох утворених
територій територіальних громад».
-80- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

15)
бюджети
розформованих
територіальних громад виконуються окремо
до закінчення бюджетного періоду з
урахуванням особливостей, встановлених
підпунктами 16 і 17 цього пункту;

Відхилено

в абзаці 25 підпункту 2 пункту 1 Розділу І
після слів «новообрана рада» доповнити
словами «(або новопризначена військовоцивільна адміністрація)»
-81- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

16) новообрана рада може вносити зміни
до рішень про місцеві бюджети, прийняті
радами, що припиняються.

Відхилено

Абзац двадцять четвертий підпункту 2
пункту 1 розділу I виключити.
-82- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

в абзаці 26 підпункту 2 пункту 1 Розділу І
після слів «новообрана рада» доповнити

У разі включення території однієї
розформованої територіальної громади до
територій
кількох
сформованих
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Висновки, обґрунтування

територіальних громад, новообрана рада
сформованої територіальної громади, на
території
якої
розташований
адміністративний
центр
розформованої
територіальної громади, може вносити зміни
до рішень про місцеві бюджети, прийняті
радою, що припиняється;

словами «(або новопризначена військовоцивільна адміністрація)»
-83- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац двадцять п’ятий підпункту 2
пункту 1 розділу I виключити.
У зв’язку з цим підпункти 17-19 пункту
61 розділу V Прикінцеві та перехідні
положення Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» в редакції
законопроєкту вважати підпунктами 16-18.
-84- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

територіальних громад новообрана рада
сформованої територіальної громади, на
території якої розміщений адміністративний
центр розформованої територіальної громади,
може вносити зміни до рішень про місцеві
бюджети,
прийнятих
радою,
що
припиняється;

2. У підпункті 2 пункту 1 Розділу І
законопроекту (щодо доповнення розділу V
«Прикінцеві та перехідні положення» Законі
України «Про місцеве самоврядування в
Україні» пунктами 61-62) у пропонованому
підпункті 16 пункту 61 абзац другий
доповнити словами: «за умови погодження
таких змін до рішень про внесення змін до
місцевих бюджетів, прийнятих радою, що
припиняється, з новообраними радами
сформованих територіальних громад, до
території
яких
включено
територію
розформованої територіальної громади».
Обґрунтування:
Даною оправкою пропонується захистити
територіальні громади, до території яких
включено
територію
розформованої
територіальної громади, але не включено
адміністративний центр такої розформованої
громади,
на
отримання
належного
фінансування в рамках виконання місцевих
бюджетів розформованих територіальних
громад та недопущення несправедливого
перерозподілу місцевих бюджетів.
Цього пропонується досягнути шляхом
передбачення обов’язкового погодження змін
до місцевих бюджетів розформованої
територіальної громади з новообраними
радами сформованих територіальних громад,
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17) до завершення періоду окремого
виконання бюджетів функції головних
розпорядників, розпорядників бюджетних
коштів
розформованих
територіальних
громад продовжують здійснювати відповідні
бюджетні установи в особі сільського,
селищного, міського голови, обраного
сформованою територіальною громадою (а у
разі включення території розформованої
територіальної громади до території кількох
сформованих територіальних громад – в особі
сільського, селищного, міського голови,
обраного
сформованою
територіальною
громадою, до території якої включено
населений пункт – адміністративний центр
розформованої територіальної громади),
інших керівників бюджетних установ.

До
завершення
періоду
окремого
виконання бюджетів функції місцевих
фінансових органів територіальних громад
здійснюють:
відповідні місцеві фінансові органи,
створені
до
затвердження
територій
територіальних громад;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

до території яких включено територію
розформованої територіальної громади.
-85- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

в абзаці 27 підпункту 2 пункту 1 Розділу І
після слів «керівників бюджетних установ»
доповнити
словами
«(або
керівника
новопризначеної
військово-цивільної
адміністрації)»
-86- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац двадцять шостий підпункту 2
пункту 1 розділу I викласти у такій редакції:
«17) до завершення періоду окремого
виконання
бюджетів функції головних
розпорядників, розпорядників бюджетних
коштів територіальних громад територій, які
увійшли
до
утвореної
території
територіальної
громади,
продовжують
здійснювати відповідні бюджетні установи в
особі сільського, селищного, міського голови,
обраного
територіальною
громадою
утвореної території територіальної громади (а
у разі включення території територіальної
громади до кількох утворених територій
територіальних громад – в особі сільського,
селищного, міського голови, обраного
територіальною громадою утвореної території
територіальної громади, до якої включено
населений пункт – адміністративний центр
територіальної громади,
територія якої
увійшла до кількох утворених територій
територіальних громад), інших керівників
бюджетних установ».

-87- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)
В пункті 1 абзацу 2 підпункту 17 пункту 61
розділу V «Прикінцеві та перехідні

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

17) до закінчення періоду окремого
виконання бюджетів функції головних
розпорядників, розпорядників бюджетних
коштів
розформованих
територіальних
громад продовжують здійснювати відповідні
бюджетні установи в особі сільського,
селищного, міського голови, обраного
сформованою територіальною громадою (у
разі включення території розформованої
територіальної громади до територій кількох
сформованих територіальних громад – в особі
сільського, селищного, міського голови,
обраного
сформованою
територіальною
громадою, на території якої розміщений
адміністративний
центр
розформованої
територіальної громади), інших керівників
бюджетних установ.

До
закінчення
періоду
окремого
виконання бюджетів функції місцевих
фінансових органів територіальних громад
здійснюють:
відповідні місцеві фінансові органи,
утворені до затвердження Кабінетом
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44

Редакція, прийнята в першому читанні

сільський, селищний, міський голова,
обраний
сформованою
територіальною
громадою, якщо у територіальних громадах
місцеві фінансові органи не були створені
згідно із законом (а у разі включення території
розформованої територіальної громади до
території
кількох
сформованих
територіальних
громад,
–
сільський,
селищний,
міський
голова,
обраний
сформованою територіальною громадою, до
території якої включено населений пункт –
адміністративний
центр
розформованої
територіальної громади).

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

положення» після слів "до затвердження"
додати слова "Кабінетом Міністрів України".
-88- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

В абзаці двадцять восьмому підпункту 2
пункту 1 розділу I слова «до затвердження
територій територіальних громад» замінити
словами «до прийняття рішення про зміни в
адміністративно-територіальному
устрої
України».
-89- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

в абзаці 30 підпункту 2 пункту 1 Розділу І
після
слів
«адміністративний
центр
розформованої територіальної громади)»
доповнити
словами
«(або
керівник
новопризначеної
військово-цивільної
адміністрації)»
-90- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

В абзаці
двадцять дев’ятому
підпункту 2 пункту 1 розділу I:
слова «сформованою
територіальною
громадою»
замінити
словами
«територіальною
громадою утвореної
території територіальної громади»;
слова
«включення
території
розформованої територіальної громади до
території
кількох
сформованих
територіальних громад» замінити словами
«входження території територіальної громади
до
кількох
утворених
територій
територіальних громад»;
слова «сформованою
територіальною
громадою, до території якої включено
населений пункт – адміністративний центр
розформованої територіальної громади»
замінити словами «утвореної території
територіальної громади, до якої включено
населений пункт – адміністративний центр
територіальної громади,
територія якої
увійшла до кількох утворених територій
територіальних громад».

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Міністрів України територій територіальних
громад;

сільський, селищний, міський голова,
обраний
сформованою
територіальною
громадою, якщо в територіальних громадах
місцеві фінансові органи не були утворені
згідно із законом (у разі включення території
розформованої територіальної громади до
територій
кількох
сформованих
територіальних
громад
–
сільський,
селищний,
міський
голова,
обраний
сформованою територіальною громадою, на
території якої розміщений адміністративний
центр
розформованої
територіальної
громади).
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45

Залишки коштів, які утворилися на кінець
бюджетного періоду на рахунках бюджетів
розформованих
територіальних
громад,
перераховуються до бюджету сформованої
територіальної громади на підставі платіжних
доручень за підписом сільського, селищного,
міського голови, обраного сформованою
територіальною громадою.

46

Дія абзацу п’ятого підпункту 17 цього
пункту не поширюється на випадки, коли
територію
однієї
розформованої
територіальної
громади
включено
до
територій
кількох
сформованих
територіальних громад. Для таких випадків

Пропозиції та поправки до проекту

-91- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

в абзаці 31 підпункту 2 пункту 1 Розділу І
після слів «сформованою територіальною
громадою»
доповнити
словами
«(або
керівника
новопризначеної
військовоцивільної адміністрації)»
-92- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Враховано

61

В абзаці 3 підпункту 17 пункту розділу
V «Прикінцеві та перехідні положення» після
слів "Залишки коштів" доповнити словами "(у
тому числі боргові зобов’язання)", а після
слова "перераховуються" доповнити словом
"одночасно", а також після слів "обраного
сформованою територіальною громадою"
доповнити словами "або керівника місцевого
фінансового
органу,
створеного
до
затвердження
територій
територіальних
громад".
-93- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

В абзаці тридцятому підпункту 2
пункту 1 розділу I:
слова «розформованих територіальних
громад» замінити словами «територіальних
громад, території яких увійшли до утворених
територій територіальних громад»;
слова «сформована
територіальна
громада» замінити словами «територіальна
громада утвореної території територіальної
громади» в усіх числах та відмінках;
доповнити пункт словами «крім випадків
входження території територіальної громади
до
кількох
утворених
територій
територіальних громад».
-94- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Враховано

В абзаці 4 підпункту 17 пункту 61 розділу
V «Прикінцеві та перехідні положення» після
слів "Для таких випадків залишки коштів"
доповнити словами "(у тому числі боргові
зобов’язання)".

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Залишки коштів (у тому числі боргові
зобов’язання), які утворилися на кінець
бюджетного періоду на рахунках бюджетів
розформованих
територіальних
громад,
перераховуються одночасно до бюджету
сформованої територіальної громади на
підставі платіжних доручень за підписом
сільського, селищного, міського голови,
обраного
сформованою
територіальною
громадою, або керівника відповідного
місцевого фінансового органу, утвореного
до затвердження Кабінетом Міністрів
України територій територіальних громад.

Дія абзацу п’ятого цього підпункту не
поширюється на випадки включення
території
однієї
розформованої
територіальної громади до територій кількох
сформованих територіальних громад. У
такому разі залишки коштів (у тому числі
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Пропозиції та поправки до проекту

залишки
коштів
між
відповідними
сформованими територіальними громадами
розподіляються договором з урахуванням їх
цільового
призначення,
особливостей
розподілу майна та майнових прав
розформованої
територіальної
громади,
територія якої включена до території кількох
сформованих
територіальних
громад,
чисельності постійного населення, яке станом
на 1 січня 2020 року проживало на території,
що була включена до території відповідної
сформованої територіальної громади.

47

Залишки

коштів

перераховуються

до

-95- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац тридцять перший підпункту 2
пункту 1 розділу I викласти у такій редакції:
«Якщо територія територіальної громади
увійшла до кількох утворених територій
територіальних громад, залишки коштів між
відповідними територіальними громадами
розподіляються договором з урахуванням їх
цільового
призначення,
особливостей
розподілу майна та майнових прав,
чисельності постійного населення, яке на
момент прийняття рішення про зміни у
адміністративно-територіальному
устрої
України проживало на території, що була
включена до відповідних утворених територій
територіальних громад.».
-96- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Абзац тридцять перший підпункту 2
пункту 1 розділу І законопроекту викласти в
такій редакції:
17) … Дія абзацу п’ятого підпункту 17
цього пункту не поширюється на випадки,
коли територію однієї розформованої
територіальної
громади
включено
до
територій
кількох
сформованих
територіальних громад. Для таких випадків
залишки
коштів
між
відповідними
сформованими територіальними громадами
розподіляються на підставі укладеного між
ними договору з урахуванням цільового
призначення
коштів,
особливостей
розподілу майна та майнових прав
розформованої
територіальної
громади,
територія якої включена до території кількох
сформованих
територіальних
громад,
чисельності постійного населення, яке станом
на 1 січня 2020 року проживало на території,
що була включена до території відповідної
сформованої територіальної громади.
-97- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

боргові зобов’язання) між відповідними
сформованими територіальними громадами
розподіляються на підставі укладеного між
ними договору з урахуванням цільового
призначення
коштів,
особливостей
розподілу майна та майнових прав
розформованої
територіальної
громади,
територія якої включена до території кількох
сформованих
територіальних
громад,
чисельності наявного населення, яке станом
на 1 січня 2020 року проживало на території,
що була включена до території відповідної
сформованої територіальної громади.

Враховано частково

Відхилено

Залишки коштів (у тому числі боргові
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бюджетів
сформованих
територіальних
громад на підставі платіжних доручень за
підписом сільського, селищного, міського
голови,
обраного
сформованою
територіальною громадою, до території якої
включено
населений
пункт
–
адміністративний
центр
відповідної
розформованої територіальної громади;

в абзаці 33 підпункту 2 пункту 1 Розділу І
після слів «сформованою територіальною
громадою»
доповнити
словами
«(або
керівника
новопризначеної
військовоцивільної адміністрації)»
-98- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)
Абзац 5 підпункту 17 пункту розділу V
«Прикінцеві та перехідні положення»
викласти у такій редакції: "Залишки коштів (у
тому
числі
боргові
зобов’язання)
перераховуються одночасно до бюджетів
сформованих територіальних громад на
підставі платіжних доручень за підписом
сільського, селищного, міського голови,
обраного
сформованою
територіальною
громадою, до території якої включено
населений пункт – адміністративний центр
відповідної розформованої територіальної
громади або керівника відповідного місцевого
фінансового
органу,
створеного
до
затвердження
територій
територіальних
громад. Розподіл залишків коштів має бути
пропорційним
розподілу
фінансових
(боргових) та/або майнових зобов’язань, що
здійснюється у порядку правонаступництва,
що
обов’язково
відображується
у
відповідному передавальному акті."
-99- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Враховано

61

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

зобов’язання) перераховуються одночасно
до бюджетів сформованих територіальних
громад на підставі платіжних доручень за
підписом сільського, селищного, міського
голови,
обраного
сформованою
територіальною громадою, на території якої
розміщений
адміністративний
центр
відповідної розформованої територіальної
громади, або керівника відповідного
місцевого фінансового органу, утвореного
до затвердження Кабінетом Міністрів
України територій територіальних громад.
Розподіл залишків коштів має бути
пропорційним
розподілу
фінансових
(боргових) та/або майнових зобов’язань, що
здійснюється
у
порядку
правонаступництва,
що
обов’язково
відображається
у
відповідному
передавальному акті;

Відхилено

В абзаці тридцять другому підпункту
2 пункту 1 розділу I:
слова
«сформованих територіальних
громад» замінити словами «територіальних
громад утворених територій територіальних
громад»;
слова «сформованою територіальною
громадою, до території якої включено
населений пункт – адміністративний центр
відповідної розформованої територіальної
громади» замінити словами «територіальною
громадою утвореної території територіальної
громади, до території якої
включено
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18) державна реєстрація припинення
юридичних осіб – сільських, селищних,
міських рад, їхніх виконавчих комітетів
здійснюється на підставі заяви, поданої
суб’єкту державної реєстрації сільським,
селищним, міським головою, обраним
сформованою територіальною громадою, або
уповноваженою ним особою.

У разі включення території розформованої
територіальної громади до території кількох
сформованих
територіальних
громад,
державна реєстрація припинення юридичної
особи сільської, селищної, міської ради,
обраної розформованою територіальною
громадою, її виконавчих органів здійснюється
на підставі заяви, поданої суб’єкту державної
реєстрації сільським, селищним, міським
головою,
обраним
сформованою
територіальною громадою, на території якої
знаходився
адміністративний
центр
розформованої територіальної громади, або
уповноваженою
відповідним
головою
особою.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

населений пункт – адміністративний центр
територіальної громади,
територія якої
увійшла
до
утворених
територій
територіальних громад».
-100- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

в абзаці 34 підпункту 2 пункту 1 Розділу І
після слів «сформованою територіальною
громадою»
доповнити
словами
«(або
керівника
новопризначеної
військовоцивільної адміністрації)»
-101- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

В абзаці тридцять третьому підпункту
2 пункту 1 розділу I:
слово
«комітетів» замінити словом
«органів»;
слова «сформованою
територіальною
громадою»
замінити
словами
«територіальною
громадою
утвореної
території територіальної громади».
-102- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

в абзаці 35 підпункту 2 пункту 1 Розділу І
після слів «сформованою територіальною
громадою»
доповнити
словами
«(або
керівника
новопризначеної
військовоцивільної адміністрації) громади»
-103- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац тридцять четвертий підпункту 2
пункту 1 розділу I викласти у такій редакції:
«У
разі
входження
території
територіальної громади до кількох утворених
територій територіальних громад державна
реєстрація припинення відповідної сільської,
селищної, міської ради, її виконавчого органу
здійснюється на
підставі заяви, поданої
суб’єкту державної реєстрації сільським,
селищним,
міським головою, обраним
територіальною громадою утвореної території
територіальної громади, на якій знаходився
адміністративний центр
територіальної
громади, на території якої здійснювали свої

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

18) державна реєстрація припинення
юридичних осіб – сільських, селищних,
міських рад, їхніх виконавчих комітетів
здійснюється на підставі заяви, поданої
суб’єкту державної реєстрації сільським,
селищним, міським головою, обраним
сформованою територіальною громадою, або
уповноваженою ним особою.

У разі включення території однієї
розформованої територіальної громади до
територій
кількох
сформованих
територіальних громад державна реєстрація
припинення юридичної особи – сільської,
селищної,
міської
ради,
обраної
розформованою територіальною громадою, її
виконавчих органів здійснюється на підставі
заяви, поданої суб’єкту державної реєстрації
сільським, селищним, міським головою,
обраним
сформованою
територіальною
громадою, на території якої розміщений
адміністративний
центр
розформованої
територіальної громади, або уповноваженою
ним особою.
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Державна
реєстрація
припинення
юридичних осіб – виконавчих комітетів
сільських, селищних, міських рад, які
забезпечують окреме виконання бюджетів
розформованих
територіальних
громад,
здійснюється не раніше затвердження
бюджету
сформованої
територіальної
громади.

Сільські, селищні, міські ради та їхні
виконавчі
органи
розформованих
територіальних громад припиняються як
юридичні особи з дня внесення запису про їх
припинення до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань;

19) державна реєстрація змін до
відомостей про юридичну особу – новообрану
раду, її виконавчий комітет, що містяться в
Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань, здійснюється на
підставі заяви, поданої сільським, селищним,
міським головою, обраним сформованою
територіальною
громадою,
або
уповноваженою ним особою».

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

повноваження
органи
місцевого
самоврядування, що припиняються, або
уповноваженою
відповідним головою
особою.».
-104- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

В абзаці тридцять п’ятому підпункту 2
пункту 1 розділу I:
слово
«комітетів» замінити словом
«органів»;
слова «розформованих територіальних
громад» замінити словами «територіальних
громад територій, які увійшли до утворених
територій територіальних громад»;
слова «сформованої
територіальної
громади» замінити словами «територіальної
громади відповідної
утвореної території
територіальної громади».
-105- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Державна
реєстрація
припинення
юридичних осіб – виконавчих комітетів
сільських, селищних, міських рад, які
забезпечують окреме виконання бюджетів
розформованих
територіальних
громад,
здійснюється не раніше затвердження
бюджету
сформованої
територіальної
громади.

Відхилено

Абзац тридцять шостий підпункту 2
пункту 1 розділу I викласти у такій редакції:
«Юридичні особи - сільські, селищні,
міські ради, що припиняються, та їхні
виконавчі
органи припиняються з дня
внесення відповідного запису до Єдиного
державного
реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань.».
-106- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Сільські, селищні, міські ради та їхні
виконавчі
органи
розформованих
територіальних громад припиняються як
юридичні особи з дня внесення запису про їх
припинення до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань;

Відхилено

в абзаці 38 підпункту 2 пункту 1 Розділу І
після слів «сформованою територіальною
громадою»
доповнити
словами
«(або
керівника
новопризначеної
військовоцивільної адміністрації)»
-107- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

19) державна реєстрація змін до
відомостей про юридичну особу – новообрану
раду, її виконавчий комітет, що містяться в
Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань, здійснюється на
підставі заяви, поданої сільським, селищним,
міським головою, обраним сформованою
територіальною
громадою,
або
уповноваженою ним особою;

В абзаці тридцять сьомому підпункту 2
пункту 1 розділу I:
слово «комітет» замінити словом «орган»;
слово «сформованою» замінити словом
«відповідною».
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-108- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Враховано частково

19) державна реєстрація створення
юридичної особи – новообраної ради, її
виконавчого комітету, в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань,
здійснюється на підставі заяви, поданої
сільським, селищним, міським головою,
обраним
сформованою
територіальною
громадою, або уповноваженою ним особою;
20) державна реєстрація змін до
відомостей про юридичну особу – новообрану
раду, її виконавчий комітет, що містяться в
Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань, здійснюється на
підставі заяви, поданої сільським, селищним,
міським головою, обраним сформованою
територіальною
громадою,
або
уповноваженою ним особою.
-109- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270)
20)
Найменування
представницького
органу місцевого самоврядування утвореної
територіальної громади як юридичної особи
складається з частини, яка є похідною від
власного
найменування
територіальної
громади,
у
формі
прикметника
та
відповідного
загального
найменування
представницького
органу
місцевого
самоврядування (сільська, селищна, міська
рада).
Найменування
виконавчого
органу
місцевого
самоврядування
утвореної
територіальної громади як юридичної особи
складається з відповідного загального
найменування виконавчого органу місцевого
самоврядування
(виконавчий
комітет,
управління, відділ, департамент тощо) та
повного
найменування
відповідного

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

20) Найменування представницького
органу
місцевого
самоврядування
сформованої територіальної громади як
юридичної особи, як правило, складається
з частини, яка є похідною від власного
найменування
населеного
пункту,
визначеного її адміністративним центром,
у формі прикметника та відповідного
загального
найменування
представницького
органу
місцевого
самоврядування
(сільська,
селищна,
міська рада).
Найменування виконавчого органу
місцевого самоврядування сформованої
територіальної громади як юридичної
особи, як правило, складається з
відповідного загального найменування
виконавчого
органу
місцевого
самоврядування (виконавчий комітет,
управління, відділ, департамент тощо) та
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62.
До
прийняття
закону
про
адміністративно-територіальний
устрій
припинення повноважень районних рад, а
також припинення районних рад як
юридичних осіб, у зв’язку зі змінами в
адміністративно-територіальному
устрої
України, здійснюється із урахуванням
наступного

55
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повноваження

районних

рад,

які

Висновки, обґрунтування

представницького
органу
місцевого
самоврядування у родовому відмінку.
-110- Н.д. Андрійович З. М. (р.к. №293)

Враховано редакційно

доповнити новим підпунктом 20) такого
змісту:
«Найменування представницького органу
місцевого
самоврядування
утвореної
територіальної громади як юридичної особи
складається з частини, яка є похідною від
власного найменування населеного пункту,
визначеного її адміністративним центром, у
формі
прикметника
та
відповідного
загального найменування представницького
органу місцевого самоврядування (сільська,
селищна, міська рада).
Найменування
виконавчого
органу
місцевого
самоврядування
утвореної
територіальної громади як юридичної особи
складається з відповідного загального
найменування виконавчого органу місцевого
самоврядування
(виконавчий
комітет,
управління, відділ тощо) та повного
найменування відповідного представницького
органу місцевого самоврядування у родовому
відмінку.»
-111- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

В абзаці тридцять восьмому підпункту
2 пункту 1 розділу I:
слова «До
прийняття закону про
адміністративно-територіальний
устрій»
виключити;
слово «припинення» замінити словом
«закінчення»;
слово «наступного» замінити словами
«таких особливостей».
-112- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
-113- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

повного
найменування
відповідного
представницького
органу
місцевого
самоврядування у родовому відмінку.

62.
До
прийняття
закону
про
адміністративно-територіальний
устрій
України припинення повноважень районних
рад, а також припинення районних рад як
юридичних осіб у зв’язку із змінами в
адміністративно-територіальному
устрої
України здійснюються з урахуванням таких
положень:

Відхилено

Відхилено

1)

повноваження

районних

рад,

які
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представляли спільні інтереси територіальних
громад районів, ліквідованих Верховною
Радою України (далі – ліквідованих районів),
закінчуються в день набуття повноважень
обраними на відповідних перших місцевих
виборах
районними
радами
районів,
утворених Верховною Радою України (далі –
новоутворених районів);
2) з дня набуття повноважень районною
радою, яка представляє спільні інтереси
територіальних
громад
новоутвореного
району, здійснюється реорганізація районних
рад ліквідованих районів шляхом приєднання
до
районної
ради,
розташованої
у
адміністративному центрі новоутвореного
району, а у випадку, передбаченому
підпунктом 5 цього пункту, – утворення
районних рад як юридичних осіб;

В абзаці тридцять дев’ятому підпункту 2
пункту 1 розділу I слова «в день набуття
повноважень обраними на відповідних
перших місцевих виборах районними радами»
замінити словами «в день відкриття перших
сесій обраних на
відповідних перших
місцевих виборах районних рад».

3) районна рада, яка представляє спільні
інтереси
територіальних
громад
новоутвореного району, з дня набуття нею
повноважень є правонаступником всього

Висновки, обґрунтування

-114- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Враховано редакційно

В підпункті 2 пункту 62 розділу V
«Прикінцеві та перехідні положення» слова "з
дня набуття повноважень районною радою,
яка
представляє
спільні
інтереси
територіальних
громад
новоутвореного
району, здійснюється" замінити словами "не
пізніше завершення другого пленарного
засідання районної ради, яка представляє
спільні інтереси територіальних громад
новоутвореного
району
у
порядку,
визначеному цим пунктом, починається".
-115- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

В абзаці сороковому підпункту 2 пункту 1
розділу I слова «здійснюється реорганізація
районних рад ліквідованих районів шляхом
приєднання до районної ради, розташованої у
адміністративному центрі новоутвореного
району, а у
випадку, передбаченому
підпунктом 5 цього пункту, – утворення
районних рад як юридичних осіб» замінити
словами «районні ради ліквідованих районів
припиняються шляхом приєднання до
районної
ради,
розташованої
у
адміністративному центрі новоутвореного
району, до території якого увійшли територій
відповідних ліквідованих районів, крім
випадків, передбачених підпунктом 5 цього
пункту».
-116- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

В абзаці сорок першому підпункту 2
пункту 1 розділу I:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

представляли спільні інтереси територіальних
громад районів, ліквідованих Верховною
Радою України (далі – ліквідовані райони),
закінчуються в день набуття повноважень
обраними на відповідних перших місцевих
виборах
районними
радами
районів,
утворених Верховною Радою України (далі –
новоутворені райони);
2) не пізніше завершення другої сесії
районної ради, яка представляє спільні
інтереси
територіальних
громад
новоутвореного
району,
у
порядку,
визначеному цим пунктом, починається
реорганізація районних рад ліквідованих
районів шляхом приєднання до районної ради,
розміщеної в адміністративному центрі
новоутвореного району, а у випадку,
передбаченому підпунктом 5 цього пункту, –
утворення районних рад як юридичних осіб;

3) районна рада, яка представляє спільні
інтереси
територіальних
громад
новоутвореного району, з дня набуття нею
повноважень є правонаступником всього
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майна, прав та обов’язків районних рад, які
представляли спільні інтереси територіальних
громад ліквідованих районів, територію яких
було включено до складу новоутвореного
району, якщо інше не передбачено цим
Законом;
4) утворення та реорганізація районних рад
як
юридичних
осіб
здійснюється
з
урахуванням особливостей, визначених цим
пунктом;

слова «з дня набуття нею повноважень»
виключити;
слова «територію яких було включено до
складу» замінити словами «територія яких
увійшла до території».

5) у разі відсутності районної ради у
адміністративному центрі новоутвореного
району, утворення відповідної районної ради
як юридичної особи публічного права
здійснюється шляхом злиття районних рад
ліквідованих районів, території яких було
включено
до
складу
відповідного
новоутвореного району.

У разі відсутності районної ради у
адміністративному центрі новоутвореного
району, до території якого включаються
частини території одного бо кількох
ліквідованих районів, утворення відповідної
районної ради як юридичної особи публічного
права здійснюється шляхом виділу частини
майна та зобов’язань районних рад
ліквідованих районів, території яких було
включено
до
складу
відповідного
новоутвореного району;

6) у випадках, коли територіальні громади
одного ліквідованого району, включаються до
складу кількох новоутворених районів,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

майна, прав та обов’язків районних рад, які
представляли спільні інтереси територіальних
громад ліквідованих районів, території яких
включені до складу новоутвореного району,
якщо інше не передбачено цим Законом;

-117- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац сорок другий підпункту 2
пункту 1 розділу I виключити.
У зв’язку з цим підпункти 5-15 пункту 62
розділу V Прикінцеві та перехідні положення
Закону
України
«Про
місцеве
самоврядування в Україні» в редакції
законопроєкту вважати підпунктами 4-14.
-118- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

4) утворення та реорганізація районних рад
як юридичних осіб здійснюються з
урахуванням особливостей, визначених цим
пунктом;

Відхилено

В абзаці сорок третьому підпункту 2
пункту 1 розділу I:
слова «утворення відповідної районної
ради як юридичної особи публічного права
здійснюється»
замінити
словами
«здійснюється
утворення
відповідної
районної ради»;
слова «було включено» замінити словом
«увійшли».
-119- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

5) у разі відсутності районної ради в
адміністративному центрі новоутвореного
району утворення відповідної районної ради
як юридичної особи публічного права
здійснюється шляхом злиття районних рад
ліквідованих районів, території яких включені
до складу відповідного новоутвореного
району.

Відхилено

В абзаці сорок четвертому підпункту 2
пункту 1 розділу I:
слово «включаються» замінити словом
«увійшли»;
слово «бо» замінити словом «або»;
слова «утворення відповідної районної
ради як юридичної особи публічного права
здійснюється»
замінити
словами
«здійснюється
утворення відповідної
районної ради»;
слова «було включено до складу»
замінити словами «увійшли до території».
-120- Н.д. Лозинський Р. М. (р.к. №222)

У разі відсутності районної ради в
адміністративному центрі новоутвореного
району, до територій якого включаються
частини території одного або кількох
ліквідованих районів, утворення відповідної
районної ради як юридичної особи публічного
права здійснюється шляхом виділу частини
майна та зобов’язань районних рад
ліквідованих районів, території яких включені
до складу відповідного новоутвореного
району;

Враховано редакційно

6) у разі якщо територіальні громади
одного ліквідованого району включаються до
складу кількох новоутворених районів

слова "на території якого розташований
адміністративний
центр
ліквідованого
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реорганізація районної ради ліквідованого
району, здійснюється шляхом приєднання
такої ради до районної ради новоутвореного
району, на території якого розташований
адміністративний
центр
ліквідованого
району;

району" замінити словами "до складу якого
було включено території ліквідованого
району, на яких станом на 1 січня 2020 року
проживала найбільша чисельність населення
ліквідованого району"
-121- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац сорок п’ятий підпункту 2
пункту 1 розділу I викласти у такій редакції:
«6) у
разі входження територій
територіальних громад ліквідованого району
до територій кількох новоутворених районів
здійснюється припинення районної ради
ліквідованого району шляхом приєднання до
районної ради новоутвореного району, на
території
якого
розташований
адміністративний
центр
ліквідованого
району».
-122- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац сорок шостий підпункту 2
пункту 1 розділу I виключити.
У зв’язку з цим підпункти 8-15 пункту 62
розділу V Прикінцеві та перехідні положення
Закону
України
«Про
місцеве
самоврядування в Україні» в редакції
законопроєкту вважати підпунктами 7-14.
-123- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Враховано

7) реорганізація юридичних осіб –
районних рад у випадках, передбачених цим
пунктом, здійснюється без повідомлення про
неї органу, що здійснює державну реєстрацію,
а також без збирання вимог кредиторів,
отримання їхньої згоди;

7) Під час реорганізації юридичних осіб –
районних рад у випадках, передбачених цим
пунктом не застосовуються положення
законодавства щодо:
необхідності одержання згоди кредиторів
стосовно заміни боржника у зобов’язанні
(переведення боргу);
права кредиторів вимагати у зв’язку з
проведенням реорганізації забезпечення
виконання зобов’язань, їх дострокового
припинення або виконання та відшкодування
збитків;
неможливості завершення реорганізації до
задоволення вимог, заявлених кредиторами.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

реорганізація районної ради ліквідованого
району здійснюється шляхом її приєднання до
районної ради новоутвореного району, до
складу
якого
включені
території
ліквідованого району, на яких станом на 1
січня 2020 року проживала найбільша
чисельність
наявного
населення
ліквідованого району;

7) під час реорганізації юридичних осіб –
районних рад у випадках, передбачених
цим
пунктом,
не
застосовуються
положення законодавства щодо:
необхідності
одержання
згоди
кредиторів стосовно заміни боржника у
зобов’язанні (переведення боргу);
права кредиторів вимагати у зв’язку з
проведенням реорганізації забезпечення
виконання зобов’язань, їх дострокового
припинення
або
виконання
та
відшкодування збитків;
неможливості завершення реорганізації
до
задоволення
вимог,
заявлених
кредиторами;
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64

8) державна реєстрація припинення
юридичних осіб – районних рад здійснюється
на підставі заяви, поданої суб’єкту державної
реєстрації комісією з реорганізації або
уповноваженою комісією особою;
9) юридична особа – районна рада є такою,
що припинилася, з дня внесення запису про її
припинення до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань;
10) державна реєстрація створення
районної ради – юридичної особи або змін до
відомостей про юридичну особу – районну
раду новоутвореного району, що містяться в
Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань, здійснюється на
підставі заяви, поданої головою відповідної
районної ради, або уповноваженою ним
особою, а у разі необрання голови районної
ради – особою, визначеною тимчасовою
президією районної ради;
11) під час проведення реорганізації
юридичних
осіб
–
районних
рад
повноваження з управління справами таких
юридичних осіб здійснює комісія з
реорганізації;
12) видані районними радами ліквідованих
районів нормативно-правові акти, невиконані
акти індивідуальної дії зберігають чинність на
відповідних територіях та для відповідних
осіб, та можуть бути змінені, визнані такими,
що втратили чинність або скасовані актом
відповідної районної ради, правонаступником
яких вона є;
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-124- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

В абзаці сорок сьомому підпункту 2
пункту 1 розділу I слово «реорганізації»
замінити словом «припинення».

-125- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

В абзаці сорок дев’ятому підпункту 2
пункту 1 розділу I слова «районної ради –
юридичної
особи»
замінити
словами
«юридичної особи – районної ради».

-126- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
В абзаці п’ятдесят першому підпункту 2
пункту 1 розділу I слова «відповідної
районної ради, правонаступником яких вона
є» замінити словами «районної ради, яка є
правонаступником цих районних рад».
-127- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Абзац п’ятдесят перший підпункту 2
пункту 1 розділу І законопроекту після слів
«правонаступником яких вона є» доповнити
такими словами та знаком: «лише з підстав та
у випадках, передбачених законом;»

Відхилено

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

8) державна реєстрація припинення
юридичних осіб – районних рад здійснюється
на підставі заяви, поданої суб’єкту державної
реєстрації комісією з реорганізації або
уповноваженою комісією особою;
9) юридична особа – районна рада є такою,
що припинилася, з дня внесення запису про її
припинення до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань;
10) державна реєстрація створення
районної ради – юридичної особи або змін до
відомостей про юридичну особу – районну
раду новоутвореного району, що містяться в
Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань, здійснюється на
підставі заяви, поданої головою відповідної
районної ради або уповноваженою ним
особою, а в разі необрання голови районної
ради – особою, визначеною тимчасовою
президією районної ради;
11) під час здійснення реорганізації
юридичних
осіб
–
районних
рад
повноваження з управління справами таких
юридичних осіб здійснює комісія з
реорганізації;
12) видані районними радами ліквідованих
районів нормативно-правові акти, невиконані
акти індивідуальної дії зберігають чинність на
відповідних територіях та для відповідних
осіб і можуть бути змінені, визнані такими, що
втратили чинність, або скасовані актом
відповідної районної ради, правонаступником
яких вона є;
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13) якщо територія ліквідованого району
включається
до
території
кількох
новоутворених районів, районна рада
новоутвореного
району
–
стає
правонаступником
районної
ради
ліквідованого району щодо:

нерухомого

майна,

розташованого

на

Висновки, обґрунтування

12) видані районними радами ліквідованих
районів нормативно-правові акти, невиконані
акти індивідуальної дії зберігають чинність на
відповідних територіях та для відповідних
осіб, та можуть бути змінені, визнані такими,
що втратили чинність або скасовані актом
відповідної районної ради, правонаступником
яких вона є лише з підстав та у випадках,
передбачених законом;
-128- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

12) видані районними радами ліквідованих
районів нормативно-правові акти, невиконані
акти індивідуальної дії зберігають чинність на
відповідних територіях та для відповідних
осіб. Видані районними радами ліквідованих
районів нормативно-правові акти, невиконані
акти індивідуальної дії можуть бути змінені,
визнані такими, що втратили чинність або
скасовані актом відповідної районної ради,
правонаступником яких вона є лише з підстав
та у випадках, передбачених законом;
-129- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац п’ятдесят другий підпункту 2
пункту 1 розділу I викласти у такій редакції:
«13) у
разі входження території
ліквідованого району до території кількох
новоутворених районів, районна рада
новоутвореного району є правонаступником».
-130- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

13) якщо територія ліквідованого району
включається
до
території
кількох
новоутворених районів, районна рада
новоутвореного
району
–
стає
правонаступником
районної
ради
ліквідованого району щодо управління:
об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст, районів у містах,
розташованих на території новоутвореного
району;
-131- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

13) якщо територія ліквідованого району
включена до територій кількох новоутворених
районів, районна рада новоутвореного району
стає правонаступником районної ради
ліквідованого району щодо:

нерухомого

майна,

розташованого

на
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території новоутвореного району;

71

речей, призначених для обслуговування
відповідних об’єктів нерухомого майна, і
пов’язаних з цим майном спільним
призначенням (у тому числі, у зв’язку зі
здійсненням відповідних повноважень або
надання
послуг).
Належність
речей,
призначених для обслуговування кожного

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

території новоутвореного району;

Абзац п’ятдесят третій підпункту 2 пункту
1 розділу
I доповнити словами «та
немайнових прав».
-132- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Відхилено

3. У підпункті 2 пункту 1 Розділу І
законопроекту (щодо доповнення розділу V
«Прикінцеві та перехідні положення» Законі
України «Про місцеве самоврядування в
Україні» пунктами 61-62) абзац другий
пропонованого підпункту 13 пункту 62
викласти у такій редакції: «прав та обов’язків
стосовно управління спільним нерухомим
майном,
розташованим
на
території
новоутвореного району;».
Обґрунтування:
Дана поправка пропонує передбачити, що
районна рада новоутвореного району є
правонаступником прав та обов’язків щодо
управління спільним майном ліквідованого
району, а не нерухомого майна ліквідованого
району.
Зазначене у законопроекті формулювання
є некоректним, оскільки районні ради не є
власниками майна, розташованого на
території району, вони лише здійснюють
управління цим майном, тоді як власником є
територіальна громада.
У зв’язку з цим, доцільно говорити про
правонаступництво прав та обов’язків щодо
управління спільним майном.
-133- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

нерухомим майном, розташованим на
території новоутвореного району та майном,
призначеним для його обслуговування.
-134- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Виключити

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

речей, призначених для обслуговування
відповідних об’єктів нерухомого майна і
пов’язаних з цим майном спільним
призначенням (у тому числі у зв’язку із
здійсненням відповідних повноважень або
наданням
послуг).
Належність
речей,
призначених для обслуговування кожного
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об’єкта нерухомого майна, і пов’язаних з цим
майном спільним призначенням, визначається
на підставі останньої суцільної інвентаризації;
прав засновника (учасника) юридичної
особи,
заснованої
районною
радою
ліквідованого
району,
якщо
місцезнаходженням такої юридичної особи є
населений пункт, що знаходиться на території
новоутвореного району;

76

-135- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

корпоративними правами засновника
(учасника) юридичної особи, заснованої
районною радою ліквідованого району, якщо
місцезнаходженням такої юридичної особи є
населений пункт, що знаходиться на території
новоутвореного району;

14) майнові зобов’язання юридичних осіб
– районних рад ліквідованих районів,
розподіляються між районними радами
новоутворених районів, до складу яких
включено території ліквідованого району,
відповідно
до
передавального
акту
(розподільчого балансу) пропорційно обсягу
розподілу між ними майна, майнових
зобов’язань та залишків бюджетних коштів;

74

75

Пропозиції та поправки до проекту

15) бюджети ліквідованих районів
виконуються
окремо
до
закінчення
бюджетного
періоду
з
урахуванням
особливостей, встановлених цим підпунктом.
Районна рада новоутвореного району може
вносити зміни до рішень про місцеві бюджети,
прийняті районними радами ліквідованих
районів.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

об’єкта нерухомого майна і пов’язаних з цим
майном спільним призначенням, визначається
на підставі останньої суцільної інвентаризації;
прав засновника (учасника) юридичної
особи,
заснованої
районною
радою
ліквідованого
району,
якщо
місцезнаходженням такої юридичної особи є
населений пункт, розміщений на території
новоутвореного району;
14) майнові зобов’язання юридичних осіб
– районних рад ліквідованих районів
розподіляються між районними радами
новоутворених районів, до складу яких
включені території ліквідованого району,
відповідно
до
передавального
акта
(розподільчого балансу) пропорційно обсягу
розподілу між ними майна, майнових
зобов’язань та залишків бюджетних коштів;

-136- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Підпункт 2 пункту 1 розділу І після абзацу
п’ятдесят шостого доповнити новим абзацом
такого змісту: «Передавальні акти щодо
розподілу майна, майнових прав та
залишків
бюджетних
коштів
між
районними радами новоутворених районів,
до складу яких включено території
ліквідованого
району
складаються
виконавчими апаратами районних рад
ліквідованих районів;»
-137- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)
15) районні бюджети ліквідованих районів
виконуються
окремо
до
закінчення
бюджетного
періоду
з
урахуванням
особливостей, встановлених цим підпунктом.
-138- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац п’ятдесят восьмий
пункту 1 розділу I виключити.

підпункту 2

Відхилено

Відхилено

15) бюджети ліквідованих районів
виконуються
окремо
до
закінчення
бюджетного
періоду
з
урахуванням
особливостей, встановлених цим підпунктом.

Відхилено

Районна рада новоутвореного району може
вносити зміни до рішень про місцеві бюджети,
прийняті районними радами ліквідованих
районів.
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77

У разі включення території ліквідованого
району до території кількох новоутворених
районів, районна рада новоутвореного
району, на території якого розташований
адміністративний
центр
ліквідованого
району, може вносити зміни до рішень про
місцеві бюджети, прийняті районними радами
ліквідованих районів.

Пропозиції та поправки до проекту

-139- Н.д. Лозинський Р. М. (р.к. №222)

Враховано редакційно

слова "на території якого розташований
адміністративний
центр
ліквідованого
району" замінити словами "до складу якого
було включено території ліквідованого
району, на яких станом на 1 січня 2020 року
проживала найбільша чисельність населення
ліквідованого району"
-140- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац п’ятдесят дев’ятий
пункту 1 розділу I виключити.
78

79

80

81

До
завершення
періоду
окремого
виконання бюджетів функції головних
розпорядників, розпорядників бюджетних
коштів районних бюджетів продовжують
здійснювати відповідні бюджетні установи в
особі їх керівників.
До
завершення
періоду
окремого
виконання бюджетів функції місцевих
(районних) фінансових органів здійснюють
відповідні місцеві (районні) фінансові органи,
створені до утворення та ліквідації районів.
Залишки коштів, які утворилися на кінець
бюджетного періоду на рахунках районних
бюджетів
ліквідованих
районів,
перераховуються до районного бюджету
новоутвореного
району,
бюджету
територіальної громади з урахуванням їх
цільового
призначення,
особливостей
розподілу нерухомого майна на підставі
платіжних доручень за підписом голови
районної ради новоутвореного району.

Якщо територію ліквідованого району
включено до складу територій кількох
новоутворених районів залишки коштів, які не

Висновки, обґрунтування

підпункту 2

-141- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Враховано

В абзаці 6 підпункту 15 пункту 62 розділу
V «Прикінцеві та перехідні положення» після
слів "Залишки коштів" доповнити словами "(у
тому числі боргові зобов’язання)", а після
слова "перераховуються" доповнити словом
"одночасно", а також після слів "за підписом
голови районної ради новоутвореного
району" доповнити словами "або за підписом
голови комісії з реорганізації районної ради,
що припиняється або керівника місцевого
фінансового органу, створеного до утворення
та ліквідації районів".
-142- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)
Абзац 7 підпункту 15 пункту 62 розділу V
«Прикінцеві та перехідні положення»

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У разі включення території ліквідованого
району до територій кількох новоутворених
районів районна рада новоутвореного району,
до складу якого включені території
ліквідованого району, на яких станом на 1
січня 2020 року проживала найбільша
чисельність
наявного
населення
ліквідованого району, може вносити зміни
до рішень про місцеві бюджети, прийняті
районними радами ліквідованих районів.
До
закінчення
періоду
окремого
виконання бюджетів функції головних
розпорядників, розпорядників бюджетних
коштів районних бюджетів продовжують
здійснювати відповідні бюджетні установи в
особі їх керівників.
До
закінчення
періоду
окремого
виконання бюджетів функції місцевих
(районних) фінансових органів здійснюють
відповідні місцеві (районні) фінансові органи,
утворені до утворення та ліквідації районів.
Залишки коштів (у тому числі боргові
зобов’язання), що утворилися на кінець
бюджетного періоду на рахунках районних
бюджетів
ліквідованих
районів,
перераховуються одночасно до районного
бюджету новоутвореного району, бюджету
територіальної громади з урахуванням
цільового призначення таких коштів,
особливостей розподілу нерухомого майна на
підставі платіжних доручень за підписом
голови районної ради новоутвореного району
або голови комісії з реорганізації районної
ради, що припиняється, або керівника
місцевого фінансового органу, утвореного
до утворення та ліквідації районів.
Якщо територію ліквідованого району
включено до складу територій кількох
новоутворених районів, залишки коштів, що
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мають
цільового
призначення,
перераховуються до відповідних районних
бюджетів пропорційно до чисельності
наявного населення, яке станом на 1 січня
2020 року проживало на території, що була
включена
до
складу
відповідних
новоутворених районів»;

викласти у такій редакції: "Якщо територію
ліквідованого району включено до складу
територій кількох новоутворених районів
залишки коштів, які не мають цільового
призначення,
перераховуються
до
відповідних районних бюджетів пропорційно
до чисельності наявного населення, яке
станом на 1 січня 2020 року проживало на
території, що була включена до складу
відповідних новоутворених районів. Залишки
таких коштів перераховуються на підставі
платіжних доручень за підписом голови
комісії з реорганізації районної ради, що
припиняється або керівника місцевого
фінансового органу, створеного до утворення
та ліквідації районів. Розподіл залишків
коштів має бути пропорційним розподілу
фінансових (боргових) та/або майнових
зобов’язань, що здійснюється у порядку
правонаступництва,
що
обов’язково
відображується
у
відповідному
передавальному акті або розподільчому
балансі."
-143- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

не
мають
цільового
призначення,
перераховуються до відповідних районних
бюджетів пропорційно до чисельності
наявного населення, яке станом на 1 січня
2020 року проживало на територіях,
включених
до
складу
відповідних
новоутворених районів. Залишки таких
коштів перераховуються на підставі
платіжних доручень за підписом голови
комісії з реорганізації районної ради, що
припиняється, або керівника місцевого
фінансового
органу,
утвореного
до
утворення та ліквідації районів. Розподіл
залишків коштів має бути пропорційним
розподілу фінансових (боргових) та/або
майнових зобов’язань, що здійснюється у
порядку
правонаступництва,
що
обов’язково відображається у відповідному
передавальному акті або розподільчому
балансі»;

Відхилено

В абзаці шістдесят третьому підпункту 2
пункту 1 розділу I слова та цифри «станом на
1 січня 2020 року» замінити словами «на
момент прийняття рішення про зміни в
адміністративно-територіальному
устрої
України».
82
83

пункт 10 після абзацу третього доповнити
новим абзацом такого змісту:
«Правонаступник районної ради району,
ліквідованого Верховною Радою України,
після припинення відповідних районних рад
як юридичних осіб, але не пізніше 1 липня
2021 року, зобов’язаний передати до
комунальної власності територіальних громад
окремі
об’єкти
спільної
власності
територіальних
громад
району,
які
знаходяться на території цих територіальних

-144- Н.д. Урбанський А. І. (р.к. №344)
«Правонаступник районної ради району,
ліквідованого Верховною Радою України,
після припинення відповідних районних рад
як юридичних осіб, але не пізніше 1 липня
2021 року, має право передати до
комунальної
власності територіальних
громад окремі об’єкти спільної власності
територіальних
громад
району,
які

Відхилено

пункт 10 після абзацу третього доповнити
новим абзацом такого змісту:
«Правонаступник районної ради району,
ліквідованого Верховною Радою України,
після припинення відповідних районних рад
як юридичних осіб, але не пізніше 1 липня
2021 року, зобов’язаний передати у
комунальну власність територіальних громад
усі об’єкти спільної власності територіальних
громад району, які знаходяться на території
цих територіальних громад, відповідно до
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громад, відповідно до розмежування видатків
між бюджетами, встановлених Бюджетним
кодексом України»;

знаходяться на території цих територіальних
громад, відповідно до розмежування видатків
між бюджетами, встановлених Бюджетним
кодексом України»;
-145- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270)
Правонаступник районної ради району,
ліквідованого Верховною Радою України,
після припинення відповідних районних рад
як юридичних осіб, але не пізніше 1 липня
2021 року, зобов’язаний передати до
комунальної власності територіальних громад
усі об’єкти спільної власності територіальних
громад району, які знаходяться на території
цих територіальних громад, відповідно до
розмежування видатків між бюджетами,
встановлених Бюджетним кодексом України.
-146- Н.д. Лозинський Р. М. (р.к. №222)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

розмежування
встановлених
України».

видатків між
Бюджетним

бюджетами,
кодексом

Враховано

Відхилено

До 1 січня 2021 року окремі об’єкти
спільної власності територіальних громад
району, які знаходяться на території цих
територіальних
громад,
переходять
у
комунальну власність територіальних громад,
відповідно до розмежування видатків між
бюджетами,
встановленого
Бюджетним
кодексом України.
-147- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац шістдесят п’ятий
підпункту 2
пункту 1 розділу I виключити.
-148- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 1 розділу I після
абзацу шістдесят четвертого
доповнити
абзацом такого змісту:
«Перелік об’єктів спільної власності
територіальних
громад
району,
які
підлягають
передачі
відповідній
територіальний громаді, визначається згідно з
методикою,
затвердженою
Кабінетом
Міністрів України.».
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85

у зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий
вважати відповідно абзацами шостим і
сьомим.
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Висновки, обґрунтування

У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий
вважати відповідно абзацами шостим і
сьомим.

86

-149- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108)

Відхилено

87

У розділі V «Прикінцеві та перехідні
положення» доповнити пункт 6-2 підпунктом
16 такого змісту:
16) при утворенні нового району та
передаванні або розподілі майна районних рад
ліквідованих районів, що входять до меж
нового району, передати одну з будівель
колишніх районних рад під розміщення
архівного
відділу
райдержадміністрації
новоутвореного
району
з
подальшим
закріпленням права власності за архівним
відділом.
-150- Н.д. Князевич Р. П. (р.к. №206)

Відхилено

88
89

90

91

2. У Законі України «Про місцеві державні
адміністрації» (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., № 20 – 21, ст. 190 із
наступними змінами):
1) Розділ ІІ «Формування місцевих
державних адміністрацій» доповнити статтею
71 такого змісту:
«Стаття 71. Утворення та реорганізація
районних державних адміністрацій

1. Утворення та реорганізація районних
державних
адміністрацій
здійснюється
Кабінетом Міністрів України після прийняття
Верховною Радою України рішення про
утворення і ліквідацію районів з урахуванням
особливостей, встановлених цим Законом.
2. Реорганізація районних державних
адміністрацій, їхніх структурних підрозділів
здійснюється без повідомлення про неї
органу, що здійснює державну реєстрацію, а
також без збирання вимог кредиторів,
отримання їхньої згоди.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 2 розділу I виключити
-151- Н.д. Князевич Р. П. (р.к. №206)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 2 розділу I виключити.

2. У Законі України «Про місцеві державні
адміністрації» (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., № 20-21, ст. 190 із
наступними змінами):
1) розділ ІІ доповнити статтею 71 такого
змісту:

-152- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

В абзаці другому підпункту 1 пункту 2
розділу I слово «реорганізація» замінити
словом «припинення».
-153- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

«Стаття 71. Утворення та реорганізація
районних державних адміністрацій

Відхилено

1. Утворення та реорганізація районних
державних
адміністрацій
здійснюються
Кабінетом Міністрів України після прийняття
Верховною Радою України рішення про
утворення
та
ліквідацію
районів
з
урахуванням особливостей, встановлених цим
Законом.
2. Під час реорганізації юридичних осіб
– районних державних адміністрацій, їхніх
структурних підрозділів не застосовуються
положення законодавства щодо:
необхідності
одержання
згоди
кредиторів стосовно заміни боржника у
зобов’язанні (переведення боргу);

В абзаці третьому підпункту 1 пункту 2
розділу I слово «реорганізація» замінити
словом «припинення».

-154- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац четвертий підпункту 1 пункту 2
розділу I виключити.
-155- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Враховано

2. Під час реорганізації юридичних осіб
районних державних адміністрацій, їхніх
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3. У разі проведення реорганізації
районних
державних
адміністрацій,
зазначених у частині третій цієї статті,
шляхом
приєднання,
повноваження
з
управління справами таких юридичних осіб,
забезпечення підготовки та прийняття
районними державними адміністраціями, що
припиняються, та їхніми посадовими особами
рішень як суб’єктів владних повноважень, з
дня прийняття рішення про початок
реорганізації здійснює голова районної
державної адміністрації, до якої здійснюється
приєднання інших юридичних осіб.
4. Порядок здійснення заходів щодо
утворення та реорганізації, а також
правонаступництва майна, прав та обов’язків,
які
належали
районним
державним
адміністраціям,
що
припиняються,
визначаються Кабінетом Міністрів України з
урахуванням Бюджетного кодексу України та
Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні».

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

структурних підрозділів не застосовуються
положення законодавства щодо:
необхідності
одержання
згоди
кредиторів стосовно заміни боржника у
зобов’язанні (переведення боргу);
права кредиторів вимагати у зв’язку з
проведенням реорганізації забезпечення
виконання зобов’язань, їх дострокового
припинення або виконання та відшкодування
збитків;
неможливості завершення реорганізації до
задоволення вимог, заявлених кредиторами.
-156- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75)

Враховано

У пункті 1 частини 2 Розділу І
законопроекту після слів "У разі проведення
реорганізації
районних
державних
адміністрацій" слова "зазначених у частині
третій цієї статті" виключити.
-157- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац пятий підпункту 1 пункту 2 розділу
I виключити.
-158- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Слова " зазначених у частині третій цієї
статті" виключити
-159- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Враховано

4. Порядок здійснення заходів щодо
утворення
та
реорганізації
районних
державних
адміністрацій,
а
також
правонаступництва майна, прав та обов’язків,
які
належали
районним
державним
адміністраціям,
що
припиняються,
визначаються Кабінетом Міністрів України з
урахуванням Бюджетного кодексу України та
Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні».
-160- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац шостий підпункту 1 пункту 2
розділу I виключити.
-161- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

права кредиторів вимагати у зв’язку з
проведенням реорганізації забезпечення
виконання зобов’язань, їх дострокового
припинення
або
виконання
та
відшкодування збитків;
неможливості завершення реорганізації
до
задоволення
вимог,
заявлених
кредиторами.

3. У разі здійснення реорганізації
районних державних адміністрацій шляхом
приєднання повноваження з управління
справами таких юридичних осіб, забезпечення
підготовки
та
прийняття
районними
державними
адміністраціями,
що
припиняються, та їх посадовими особами
рішень як суб’єктами владних повноважень з
дня прийняття рішення про початок
реорганізації здійснює голова районної
державної адміністрації, до якої здійснюється
приєднання інших юридичних осіб.
4. Порядок здійснення заходів щодо
утворення
та
реорганізації
районних
державних
адміністрацій,
а
також
правонаступництва щодо майна, прав та
обов’язків
районних
державних
адміністрацій,
що
припиняються,
визначаються Кабінетом Міністрів України з
урахуванням Бюджетного кодексу України та
Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні».
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5.
Відповідні
районні
державні
адміністрації, їхні структурні підрозділи,
утворені як юридичні особи публічного права,
реорганізуються
в
межах
граничної
чисельності, умов оплати праці працівників і
норм витрат, встановлених Кабінетом
Міністрів України»;

Пропозиції та поправки до проекту

4. У підпункті 1 пункту 2 Розділу І
законопроекту (щодо доповнення Розділу ІІ
«Формування
місцевих
державних
адміністрацій» Закону України «Про місцеві
державні адміністрації» статтею 71) у частині
четвертій пропонованої нової статті 71 після
слів
«заходів
щодо
утворення
та
реорганізації» записати слова «районних
державних адміністрацій».
Обґрунтування:
Даною поправкою пропонується уточнити,
що мова йде про порядок здійснення заходів
щодо утворення та реорганізації районних
державних адміністрацій, а не утворення та
реорганізації майна, прав та обов’язків, які
належали
районним
державним
адміністраціям, що припиняються.
-162- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Абзац сьомий підпункту 1 пункту 2
розділу I виключити.

-163- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

5.
Відповідні
районні
державні
адміністрації, їхні структурні підрозділи,
утворені як юридичні особи публічного права,
реорганізуються
в
межах
граничної
чисельності, умов оплати праці працівників і
норм витрат, встановлених Кабінетом
Міністрів України»;

Відхилено

Підпункт 1 пункту 2 розділу I
доповнити абзацами такого змісту:
«2. Одночасно з прийняттям рішення про
припинення районної державної адміністрації
Кабінет Міністрів України вирішує питання
правонаступництва їх прав та обов’язків,
передачі
майна
районних
державних
адміністрацій,
що
припиняються,
в
управління органів державної влади або у
комунальну власність територіальних громад.
3. У разі припинення районної державної
адміністрації у зв’язку зі змінами в
адміністративно-територіальному
устрої
України нерухоме та інше майно, що є
держаною власністю та
закріплене за
районною державною адміністрацією, що
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2) частину другу статті 9 доповнити
пунктом 6 такого змісту:
«6) реорганізації відповідної районної
державної адміністрації».

3. У Законі України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань»
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
№ 31 – 32, ст. 263 із наступними змінами):

Пропозиції та поправки до проекту

припиняється, на праві
управління для
забезпечення її діяльності передається у
комунальну
власність
територіальної
громади, на території якої
розташоване
відповідне майно.
Рішення про передачу у комунальну
власність
територіальної
громади
відповідного майна, що перебуває у
державній власності, приймає Кабінет
Міністрів України в порядку, визначеному
Законом України «Про передачу об'єктів
права державної та комунальної власності» з
урахуванням таких особливостей прийняття
цього рішення:
1) одночасно з прийняттям рішення про
припинення
районної
державної
адміністрації;
2) без внесення, погодження та розгляду
пропозицій щодо передачі об'єктів з
державної у комунальну власність;
3) одночасно з вирішенням питання
фінансування
видатків,
пов’язаних
з
передачею таких об’єктів.».
-164- Н.д. Князевич Р. П. (р.к. №206)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

2) частину другу статті 9 доповнити
пунктом 6 такого змісту:

-165- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

В абзаці другому підпункту 2 пункту 2
розділу I слово «реорганізації» замінити
словом «припинення».
-166- Н.д. Князевич Р. П. (р.к. №206)

«6) реорганізації відповідної районної
державної адміністрації».

Відхилено

3. У Законі України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань»
(Відомості Верховної Ради України, 2016 р.,
№ 2, ст. 17 із наступними змінами):

Підпункт 2 пункту 2 розділу I виключити.

Пункт 3 розділу І викласти в такій редакції:
"3. Частину першу статті 36 Закону
України
«Про
державну
реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань» (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., № 31 – 32,
ст. 263 із наступними змінами) після абзацу
тринадцятого доповнити новим абзацом
такого змісту: «Адміністративний збір не
справляється за проведення державної
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

реєстрації змін до відомостей про юридичних
осіб та їхніх установчих документів, змін до
відомостей про фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань, пов’язаних зі
змінами
адміністративно-територіального
устрою, а також зміни місцезнаходження
юридичної особи, місця проживання фізичної
особи
у
зв’язку
із
зміною
назви
(перейменуванням)
скверів,
бульварів,
вулиць,
провулків,
узвозів,
проїздів,
проспектів, площ, майданів, набережних,
мостів, інших об’єктів топоніміки населених
пунктів».
У зв’язку з цим абзац чотирнадцятий
вважати абзацом п’ятнадцятим.
99
100

1) частину другу статті 17 доповнити
абзацом такого змісту:
«Державна реєстрація при утворенні,
реорганізації
районних
державних
адміністрацій,
органів
місцевого
самоврядування як юридичних осіб, пов’язана
зі змінами адміністративно-територіального
устрою,
здійснюється
з
урахуванням
особливостей, передбачених відповідними
законами»;

-167- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано редакційно

У абзаці другому підпункту 1 пункту 3
розділу І законопроєкту слова «відповідними
законами» замінити
словами «Законами
України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та «Про
місцеві державні
адміністрації».
-168- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Враховано редакційно

Державна
реєстрація
утворення,
реорганізації,
припинення
районних
державних адміністрацій, органів місцевого
самоврядування як юридичних осіб, пов’язана
зі змінами адміністративно-територіального
устрою,
здійснюється
з
урахуванням
особливостей, передбачених Законом України
«Про місцеві державні адміністрації»,
Законом
України
«Про
місцеве
самоврядування в Україні».
101
102

2) частину першу статті 36 після абзацу
тринадцятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
«Адміністративний збір не справляється за
проведення державної реєстрації змін до
відомостей про юридичних осіб та їхніх

1) частину другу статті 17 доповнити
абзацом п’ятим такого змісту:
Державна реєстрація при утворенні,
реорганізації
районних
державних
адміністрацій,
органів
місцевого
самоврядування як юридичних осіб, у зв’язку
із
змінами
в
адміністративнотериторіальному
устрої
України,
здійснюється з урахуванням особливостей,
визначених Законом України «Про місцеві
державні адміністрації», Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) частину першу статті 36 після абзацу
тринадцятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
«Адміністративний збір не справляється за
проведення державної реєстрації змін до
відомостей про юридичних осіб та їхніх

45

№

103
104
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установчих документів, змін до відомостей
про
фізичних
осіб-підприємців
та
громадських формувань, пов’язаних зі
змінами
адміністративно-територіального
устрою, а також зміни місцезнаходження
юридичної особи, місця проживання фізичної
особи
у
зв’язку
із
зміною
назви
(перейменуванням)
скверів,
бульварів,
вулиць,
провулків,
узвозів,
проїздів,
проспектів, площ, майданів, набережних,
мостів, інших об’єктів топоніміки населених
пунктів».
У зв’язку з цим абзац чотирнадцятий
вважати абзацом п’ятнадцятим.
4. У Законі України «Про Кабінет
Міністрів України» (Відомості Верховної
Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222; 2015 р.,
№ 52, ст. 482; 2017 р., № 14, ст.157) із
наступними змінами) пункт 6 частини першої
статті 20 доповнити новим абзацом такого
змісту:

Пропозиції та поправки до проекту

-169- Н.д. Князевич Р. П. (р.к. №206)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Пункт 4 розділу I виключити.
-170- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)
4. У Законі України «Про Кабінет
Міністрів України» (Відомості Верховної
Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222; 2015 р.,
№ 52, ст. 482; 2017 р., № 14, ст.157) із
наступними змінами):
1) пункт 6 частини першої статті 20
доповнити
новим
абзацом
такого
змісту:«утворює та реорганізовує районні
державні адміністрації »;
2) статтю 9 доповнити частиною
тринадцятою такого змісту: “13. У разі
формування Кабінету Міністрів України
Верховною Радою України не в повному
посадовому
складі,
утворенні
нового
міністерства, відхилення Верховною Радою
України кандидатури на посаду члена
Кабінету Міністрів України, звільнення з
посади члена Кабінету Міністрів України
подання про призначення на відповідну
посаду члена Кабінету Міністрів України
вноситься у порядку, визначеному цією
статтею, протягом 30 днів відповідно з дня
набуття повноважень Кабінетом Міністрів

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

установчих документів, змін до відомостей
про фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань, пов’язаних із
змінами
в
адміністративнотериторіальному устрої України, а також
зміни місцезнаходження юридичної особи,
місця проживання фізичної особи у зв’язку із
зміною назви (перейменуванням) скверів,
бульварів, вулиць, провулків, узвозів,
проїздів, проспектів, площ, майданів,
набережних,
мостів,
інших
об’єктів
топоніміки населених пунктів».
У зв’язку з цим абзац чотирнадцятий
вважати абзацом п’ятнадцятим.
4. Пункт 6 частини першої статті 20
Закону України «Про Кабінет Міністрів
України» (Відомості Верховної Ради України,
2014 р., № 13, ст. 222; 2015 р., № 52, ст. 482;
2017 р., № 14, ст. 157 із наступними змінами)
доповнити абзацом тринадцятим такого
змісту:
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105

106

Редакція, прийнята в першому читанні

«утворює та реорганізовує районні
державні
адміністрації
в
порядку,
визначеному законом».

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

України у порядку, встановленому частиною
п’ятою статті 10 цього Закону, прийняття
рішення Кабінету Міністрів України про
утворення
міністерства,
відхилення
Верховною Радою України кандидатури на
посаду члена Кабінету Міністрів України,
звільнення з посади члена Кабінету Міністрів
України.”
-171- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

В абзаці другому пункту 4 розділу І
законопроєкту слова «та реорганізовує»
замінити словами та знаком «, реорганізовує
та ліквідовує».
-172- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

5. У Законі України “Про центральні
органи
виконавчої
влади”
(Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 2011р., № 38,
ст.385 із наступними змінами): частину
четверту статті 9 доповнити новим абзацом
такого змісту: “Забороняється, якщо посада
міністра є вакантною, покладення на першого
заступника міністра, заступників міністра
виконання обов’язків міністра, визначених
пунктами 1 (крім очолювання міністерства), 2,
5, 7, 8, 9, 11, 12, 121, 14, 15, 21, 24, 27 частини
другої статті 8 цього Закону, а також
пунктами 3, 6, 7, 8, 11, 12, 21 частини другої
статті 18 цього Закону.”)
-173- Н.д. Магера С. В. (р.к. №265)

Відхилено

Доповнити Розділ І новим пунктом 5
такого змісту: "5. У Законі України "Про
військово-цивільні адміністрації" (Відомості
Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.87 зі
змінами) частину першу статті 4 доповнити
пунктом 49 такого змісту: "49. Прийняття
рішень та вчинення відповідних дій щодо
реорганізації сільських, селищних та міських
рад згідно п. 61 розділу V Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні"""
-174- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«утворює та реорганізовує районні
державні
адміністрації
в
порядку,
визначеному законом».
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

107

Розділ І доповнити новим пунктом 3 такого
змісту:
-175- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

108

"3. У статті 4 Закону України "Про статус
депутатів місцевих рад" (Відомості Верховної
Ради України, 2002, № 40, ст.290):
-176- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

109

1) у частині першій слова "до Закону
України "Про вибори депутатів місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів"
замінити словами "до Виборчого кодексу
України"
-177- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

110

2) частину другу доповнити абзацом
другим такого змісту:
"Повноваження депутата районної ради,
яка
представляла
спільні
інтереси
територіальних громад району, ліквідованого
Верховною Радою України, закінчуються в
день набуття повноважень обраною на
відповідних перших місцевих виборах
районною
радою
району,
утвореного
Верховною Радою України"
Обгрунтування: діюча редакція частини
другої статті 4 Закону України "Про статус
депутатів
місцевих
рад"
передбачає
припинення повноважень депутатів лише у
разі
ДОСТРОКОВОГО
припинення
повноважень ради. Відтак виникла потреба
визначити порядок припинення повноважень
депутатів районних рад районів, які
ліквідовані, за результатами чергових виборів.
-178- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункти 3-4 розділу І вважати відповідно
пунктами 4-5.
111
112
113

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
2. З дня набрання чинності цим Законом до

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

-179- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
2. З дня набрання чинності цим Законом до
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Пропозиції та поправки до проекту

дня набуття повноважень районними радами
районів, утворених Верховною Радою
України, відчуження та передача в заставу
(іпотеку), зміна місцезнаходження об’єктів
спільної власності територіальних громад
районів, ліквідованих Верховною Радою
України, забороняється (крім передачі майна
із спільної власності територіальних громад
району
до
комунальної
власності
територіальних
громад
у
випадках,
встановлених законом, а також виконання
зобов’язань, що виникли до дня набрання
чинності цим Законом).

Пункт 2 розділу II викласти у такій
редакції:
«2. З дня набрання чинності цим Законом
до дня набуття повноважень районними
радами районів, утворених відповідно до
Постанови Верховної Ради України «Про
утворення та ліквідацію районів» від 17 липня
2020 року № 807-IX, забороняється
відчуження, передача в заставу (іпотеку),
зміна місцезнаходження об’єктів спільної
власності
територіальних
громад
ліквідованих районів, крім передачі майна із
спільної власності територіальних громад
району
у
комунальну
власність
територіальних
громад у випадках,
встановлених законом, а також виконання
зобов’язань, що виникли до дня набрання
чинності цим Законом».
-180- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
Пункт 2 розділу ІI законопроекту викласти
в такій редакції: …..
2. З дня набрання чинності цим Законом до
дня набуття повноважень районними радами
районів, утворених Верховною Радою
України, обраних на місцевих виборах 25
жовтня 2020 року, відчуження та передача в
заставу (іпотеку), зміна місцезнаходження
об’єктів спільної власності територіальних
громад районів, ліквідованих Верховною
Радою України, забороняється (крім передачі
майна із спільної власності територіальних
громад району до комунальної власності
територіальних
громад
у
випадках,
встановлених законом, а також виконання
зобов’язань, що виникли до дня набрання
чинності цим Законом).
-181- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

дня набуття повноважень районними радами
районів, утворених Верховною Радою
України, відчуження та передача в заставу
(іпотеку), зміна місцезнаходження об’єктів
спільної власності територіальних громад
районів, ліквідованих Верховною Радою
України, забороняється (крім передачі майна
із спільної власності територіальних громад
району
у
комунальну
власність
територіальних
громад
у
випадках,
встановлених законом, а також виконання
зобов’язань, що виникли до дня набрання
чинності цим Законом).

Відхилено

Відхилено

Частину другу Розділу ІІ законопроекту
доповнити абзацом другим такого змісту:
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116

117

Редакція, прийнята в першому читанні

3. Протягом року з дня набрання чинності
цим Законом переоформлення найменувань
та, за необхідності, установчих документів
органів
місцевого
самоврядування,
юридичних
осіб
публічного
права,
засновниками яких є органи місцевого
самоврядування, у зв’язку зі змінами в
адміністративно-територіальному
устрої
України здійснюється безоплатно.

4.
Переоформлення
даних
про
місцезнаходження юридичних осіб та місце
проживання (перебування) фізичних осіб у
зв’язку зі змінами в адміністративнотериторіальному
устрої
України,
здійснюється одночасно із вчиненням
зазначеними
особами правочинів, які
передбачають використання відповідних
даних, або, за заявою такої особи
(уповноваженого органу такої особи – для
юридичних
осіб)
шляхом
внесення
відповідних записів до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань та/або
баз даних (документів), які підтверджують
реєстрацію місця проживання (перебування)
фізичної особи.
5. Зміна ідентифікаційних даних суб’єктів

Пропозиції та поправки до проекту

«Тимчасово, на період виконання
повноважень
органів
місцевого
самоврядування
військово-цивільними
адміністраціями, утвореними відповідно до
Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації», такі адміністрації можуть
передавати окремі об’єкти, управління якими
згідно із законом здійснює відповідна
військово-цивільна
адміністрація,
до
комунальної
власності
територіальних
громад, на території яких вони розташовані.»
-182- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Пункт 3 розділу II виключити.
-183- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

3. Протягом року з дня набрання чинності
цим Законом переоформлення найменувань
та, за необхідності, установчих документів
юридичних
осіб
публічного
права,
засновниками яких є органи місцевого
самоврядування, у зв’язку зі змінами в
адміністративно-територіальному
устрої
України здійснюється безоплатно.
-184- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3. Протягом року з дня набрання чинності
цим Законом переоформлення найменувань
та, за необхідності, установчих документів
органів місцевого самоврядування та
юридичних
осіб
публічного
права,
засновниками яких є органи місцевого
самоврядування, у зв’язку із змінами в
адміністративно-територіальному
устрої
України здійснюється безоплатно.

Пункт 4 розділу II виключити.
-185- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Враховано

Пункт 4 Розділу ІІ «Прикінцеві та
перехідні положення» Проекту Закону
виключити.
-186- Н.д. Клочко А. А. (р.к. №80)

Враховано

Пункт 4 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні
положення"
проекту
Закону
України
виключити.

-187- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано
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права, інших даних та/або відомостей про
нерухоме майно у зв’язку зі змінами в
адміністративно-територіальному
устрої
України здійснюється за заявою власника або
іншого правонабувача шляхом внесення
відповідних записів до Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 5 розділу II виключити.
-188- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Враховано

Пункт 5 Розділу ІІ «Прикінцеві та
перехідні положення» Проекту Закону
виключити
-189- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Враховано

Виключити

118

-190- Н.д. Клочко А. А. (р.к. №80)

Враховано

Пункт 5 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні
положення"
проекту
Закону
України
виключити.
-191- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Доповнити розділ II пунктом такого
змісту:
«3. Правонаступники районних рад
районів,
ліквідованих
відповідно
до
Постанови Верховної Ради України «Про
утворення та ліквідацію районів» від 17 липня
2020 року № 807-IX, не пізніше 1 липня 2021
року зобов’язані передати у комунальну
власність
територіальних громад окремі
об’єкти спільної власності територіальних
громад району, які знаходяться на території
цих територіальних громад, відповідно до
розмежування видатків між бюджетами,
встановлених
Бюджетним
кодексом
України.».
119

-192- Н.д. Безгін В. Ю. (р.к. №75), Н.д.
Корнієнко О. С. (р.к. №7)
Розділ ІІ "Прикінцеві та перехідні
положення" доповнити пунктом 6 такого
змісту:
«6. Під час реорганізації районних
державних адміністрацій у зв’язку із змінами
в адміністративно-територіальному устрої
України переведення державного службовця
на посаду служби в органах місцевого
самоврядування
здійснюється
без

Враховано

4. Під час реорганізації районних
державних адміністрацій у зв’язку із
змінами
в
адміністративнотериторіальному
устрої
України
переведення державного службовця на
посаду служби в органах місцевого
самоврядування
здійснюється
без
обов’язкового проведення конкурсу, за
умови відповідності його професійної
компетентності кваліфікаційним вимогам
до відповідної посади.
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

обов’язкового проведення конкурсу в разі
відповідності
його
професійної
компетентності кваліфікаційним вимогам до
відповідної посади».
У зв’язку із зазначеним, пункт 6
прикінцевих
та
перехідних
положень
законопроекту вважати пунктом 7.
120

121

6. Кабінету Міністрів України:

-193- Н.д. Князевич Р. П. (р.к. №206)

Відхилено

Пункт 6 розділу II викласти в такій
редакції:
"6. Кабінету Міністрів у тримісячний
строк з дня набрання чинності цим Законом
привести власні нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом".
-194- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

5. До 31 грудня 2020 року виконавчі
органи сільських, селищних, міських рад,
які створені до затвердження територій
територіальних громад, продовжують на
відповідних
територіях
здійснювати
повноваження без зміни їх обсягу.
З 1 січня 2021 року до внесення
відповідних змін до законів виконавчі
органи новообраних міських рад, до складу
території яких входять міста обласного
значення,
продовжують
здійснювати
повноваження,
спеціально
віднесенні
законами до відання виконавчих органів
міських (міст обласного значення) рад.
З 1 січня 2021 року до внесення
відповідних змін до законів виконавчі
органи новообраних сільських, селищних,
міських рад, крім вказаних в абзаці
другому
цього
пункту,
набувають
додаткових
повноважень,
спеціально
віднесених
законами
до
відання
виконавчих органів сільських, селищних,
міських рад об'єднаних територіальних
громад.
6. Кабінету Міністрів України:

Пункт 6 розділу ІІ законопроєкту
викласти у такій редакції:
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«4. Кабінету Міністрів України:
1) у місячний строк з дня набрання
чинності цим Законом затвердити:
порядок здійснення заходів щодо
утворення та реорганізації, а також
правонаступництва майна, прав та обов’язків,
які
належали
районним
державним
адміністраціям, що припиняються;
методичні рекомендації, передбачені цим
Законом;
2) у тримісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити
приведення
міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативноправових актів у відповідність із цим
Законом.».
122

123

124

1) у місячний строк з дня набрання
чинності цим Законом затвердити порядок
здійснення заходів щодо утворення та
реорганізації, а також правонаступництва
майна, прав та обов’язків, які належали
районним державним адміністраціям, що
припиняються;
2) у тримісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом привести власні
нормативно-правові акти у відповідність із
цим Законом.
-195- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)
1) Пункт шостий розділу II «Прикінцеві та
перехідні положення» доповнити новим
підпунктом третім такого змісту:
«3) щорічно, починаючи з 2021 року,
інформувати Верховну Раду України про стан
виконання цього Закону».
Обґрунтування: з метою забезпечення
ефективності парламентського контролю за
прийнятими рішеннями та відповідно до п. 13
ч. 1 ст. 85 Конституції України пропонується

Враховано

у місячний строк з дня набрання чинності
цим Законом затвердити порядок здійснення
заходів щодо утворення та реорганізації
районних державних адміністрацій, а також
правонаступництва щодо майна, прав та
обов’язків
районних
державних
адміністрацій, що припиняються;
у тримісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом привести свої
нормативно-правові акти у відповідність із
цим Законом;
щорічно, починаючи з 2021 року,
інформувати Верховну Раду України про стан
виконання цього Закону;
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передбачити обов’язок Кабінету Міністрів
України інформувати Верховну Раду України
про стан виконання цього Закону.
-196- Н.д. Клочко А. А. (р.к. №80)

Враховано

126

3) у шестимісячний строк з дня набрання
чинності
цим
Законом
забезпечити
автоматизоване внесення змін адрес об’єктів
нерухомого майна у Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно у зв’язку зі
змінами в адміністративно-територіальному
устрої України.
-197- Н.д. Андрійович З. М. (р.к. №293)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у шестимісячний строк з дня набрання
чинності
цим
Законом
забезпечити
автоматизоване внесення змін адрес
об’єктів нерухомого майна у Державному
реєстрі речових прав на нерухоме майно у
зв’язку із змінами в адміністративнотериторіальному устрої України.

Розділ ІІ «Прикінцеві та перехідні
положення» доповнити пунктом такого
змісту:
«7. До 31 грудня 2020 року виконавчі
органи сільських, селищних, міських рад, які
створені
до
затвердження
територій
територіальних громад, продовжують на
відповідних
територіях
здійснювати
повноваження без зміни їх обсягу.
З 1 січня 2021 року до внесення
відповідних змін до законів виконавчі органи
новообраних міських рад, до складу території
яких входять міста обласного значення,
продовжують здійснювати повноваження,
спеціально віднесенні законами до відання
виконавчих органів міських (міст обласного
значення) рад.
З 1 січня 2021 року до внесення
відповідних змін до законів виконавчі органи
новообраних сільських, селищних, міських
рад, крім вказаних в абзаці другому цього
пункту, набувають додаткових повноважень,
спеціально віднесених законами до відання
виконавчих органів сільських, селищних,
міських рад об'єднаних територіальних
громад.»
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Голова Верховної Ради України

Голова Верховної Ради України
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