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ВИСНОВОК
від 16 вересня 2020 року
Протокол № 45
до повторного розгляду в другому читанні проекту Закону України
про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» щодо забезпечення додержання державних гарантій місцевого
самоврядування та захисту його економічних основ (реєстр. № 3118)
із врахуванням зауважень Головного юридичного управління
Апарату Верховної Ради України від 11 вересня 2020 року
_____________________________________
На виконання доручення Верховної Ради України та зважаючи на
положення частини другої статті 117 і частини шостої статті 118 Регламенту
Верховної Ради України, Комітет з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
повторно розглянув у другому читанні на своєму засіданні проект Закону
України про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» щодо забезпечення додержання державних гарантій місцевого
самоврядування та захисту його економічних основ (реєстр. № 3118) із
пропозиціями народних депутатів України – членів Комітету Р.Лозинського
та Д.Гуріна, поданими з метою врахування зауважень Головного юридичного
управління Апарату Верховної Ради України від 11 вересня 2020 року до
остаточної редакції даного проекту Закону, запропонованої Комітетом за
наслідками засідання 02 вересня 2020 року до розгляду на пленарному
засіданні Верховної Ради України.
З метою врахування вищевказаних зауважень Головного юридичного
управління, народними депутатами України Р.Лозинським та Д.Гуріним
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подано 10 пропозицій, 4 з яких полягають у внесенні нових пропозицій, що
не були предметом розгляду та прийняття рішень на засіданні Комітету 02
вересня 2020 року, а 6 пропозицій стосуються перегляду раніше прийнятих
рішень Комітету стосовно пропозицій народних депутатів України,
розглянутих на засіданні Комітету 02 вересня 2020 року.
До повторного розгляду зазначеного проекту Закону в другому читанні
підготовлено уточнену порівняльну таблицю, ліва колонка якої містить його
текст, прийнятий Верховною Радою України за основу. У другій колонці в
єдиній наскрізній нумерації розміщені як нові пропозиції народних депутатів
України Р.Лозинського та Д.Гуріна, так і раніше подані пропозиції народних
депутатів України, розглянуті на засіданні Комітету 02 вересня 2020 року.
Третя колонка даної таблиці відображає зміст рішення Комітету щодо
врахування, врахування редакційно або відхилення пропозицій народних
депутатів України. При цьому рішення Комітету щодо нових пропозицій
народних депутатів України Р.Лозинського та Д.Гуріна і переглянуті рішення
Комітету щодо раніше поданих пропозицій народних депутатів України
відзначені поміткою щодо врахування зауважень Головного юридичного
управління. У четвертій колонці наведено текст остаточної редакції проекту
Закону, яка пропонується Комітетом до розгляду на пленарному засіданні
Верховній Раді України.
Комітетом опрацьовано 27 пропозицій, що надійшли до законопроекту від
9-ти народних депутатів України як суб’єктів права законодавчої ініціативи. За
результатами розгляду Комітетом пропонується 13 пропозицій (№№ 1, 2, 4, 5, 7,
14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27) врахувати, 1 (№ 3) – врахувати редакційно, 13 (№№
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 25, 26) – відхилити.
Заслухавши інформацію підкомітету з питань місцевого самоврядування
та органів самоорганізації населення, з’ясувавши позицію народних депутатів
України – членів Комітету та обговоривши питання, Комітет в и р і ш и в:
1. Підтримати пропозиції народних депутатів України – членів Комітету
Р.Лозинського та Д.Гуріна щодо врахування зауважень Головного
юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 11 вересня 2020
року при підготовці до другого читання проекту Закону України про внесення
змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо
забезпечення додержання державних гарантій місцевого самоврядування та
захисту його економічних основ (реєстр. № 3118) шляхом врахування нових
пропозицій за №№ 7, 14, 23, 27 та перегляду рішень Комітету щодо
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пропозицій за №№ 6, 8, 15, 16, 17, 19, з яких раніше враховані пропозиції за
№№ 6, 8, 15, 16 відхиляються, а раніше відхилені пропозиції за №№ 17, 19
враховуються.
2. Доручити підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів
самоорганізації населення спільно із секретаріатом Комітету здійснити
техніко-юридичне доопрацювання проекту Закону з реєстр. № 3118 для його
подання на розгляд Верховної Ради України в другому читанні.
3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3
частини першої статті 123, частини другої статті 117 і частини шостої статті
118 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення
змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо
забезпечення додержання державних гарантій місцевого самоврядування та
захисту його економічних основ (реєстр. № 3118) прийняти в другому читанні
та в цілому з врахуванням пропозицій народних депутатів України
Р.Лозинського та Д.Гуріна, поданих з метою врахування зауважень Головного
юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 11 вересня 2020
року.
4. У разі прийняття проекту Закону в другому читанні та в цілому,
запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування при підготовці відповідного тексту на підпис Голові
Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним
управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне
доопрацювання.
5. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України
під час розгляду даного питання народному депутату України, Першому
заступнику Голови Комітету Р.Лозинському.

Голова Комітету
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