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Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих
територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим,
міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-49-02

Голові Комітету з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування.
КЛОЧКУ А.А.
До реєстр. № 6282 від 04.11.2021
Шановний Андрію Андрійовичу!
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях
та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і
міжнаціональних відносин на своєму засіданні 1 грудня 2021 р. розглянув проект
Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
децентралізації
та
розмежування
повноважень
органів
місцевого
самоврядування та органів виконавчої влади у зв'язку зі зміною адміністративнотериторіального устрою ( реєстр. № 6282 від 04.11.2021р.) , внесений Кабінетом
Міністрів України.
Метою законопроекту є розмежування повноважень сільських, селищних,
міських рад та їх виконавчих органів, районних та обласних рад, органів
виконавчої влади за принципом субсидіарності у зв’язку із зміною
адміністративно-територіального устрою України та приведення у відповідність
до бюджетного законодавства, що сприятиме формуванню спроможного та
ефективного місцевого самоврядування, дозволить забезпечити доступність і
покращити якість надання публічних послуг жителям, сприятиме приведенню
українського законодавства у відповідність до Європейської хартії місцевого
самоврядування.
В ході обговорення члени Комітету відзначили актуальність та необхідність
внесення запропонованих змін. Разом з тим було висловлено зауваження щодо
необхідності його доопрацювання, зокрема, вилучити із законопроекту п. 13
щодо внесення змін до Закону України «Про свободу пересування та вільний
вибір місця проживання в Україні».
Даним проектом пропонується внести зміни до статті 3 Закону України
«Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», а саме
із чинної редакції цієї норми вилучити положення щодо повноважень, які
надавались сільському голові, зокрема, реєстрації місця проживання (у разі
якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), таким

чином пропонується наступна редакція визначення органу реєстрації виконавчий орган сільської, селищної або міської ради, що здійснює реєстрацію,
зняття з реєстрації місця проживання особи на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження
відповідної сільської, селищної або міської ради.
Запропонована зміна відповідає розмежуванню повноважень органів
місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у зв’язку зі зміною
адміністративно-територіального устрою та формуванню органів місцевого
самоврядування на новій територіальній основі з розширеними повноваженнями
та ресурсами, проте вносити запропоновані зміни до Закону України «Про
свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» немає
необхідності, оскільки прикінцевими положеннями Закону України «Про
надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та
реєстрації місця проживання в Україні», який набрав чинності з 1 грудня 2021
р. дано визначення «орган реєстрації» (п.7 частини першої статті 2). Це
визначення органу реєстрації повністю відповідає законодавству про
децентралізацію та розподілу повноважень сільських, селищних, міських рад та
їх виконавчих органів у зв’язку із зміною адміністративно-територіального
устрою України, що дозволить забезпечити доступність та покращити якість
надання публічних послуг жителям територіальних громад. До того ж
прикінцевими положеннями цього Закону (підпункт 8, пункту 11, розділу
шостого) передбачено внесення зміни до статті 3 Закону України «Про свободу
пересування та вільний вибір місця проживання в Україні, а саме, виключити
(визначення органу реєстрації), абзац сьомий ст.3, до якого пропонується внести
зміни.
За наслідками обговорення Комітет ухвалив рішення: надіслати до
Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування висновок
з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо децентралізації та
розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та органів
виконавчої влади у зв'язку зі зміною адміністративно-територіального устрою
(р.№ 6282) прийняти за основу з урахуванням висловлених зауважень.
З повагою
Голова Комітету
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