АПАРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Головне юридичне управління
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.:255-20-76

До реєстр. № 3118 від 24.02.2020
(друге читання)

ЗАУВАЖЕННЯ
до 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)
У Головному юридичному управлінні здійснено юридичну експертизу
підготовленого до другого читання Комітетом Верховної Ради України з
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального
розвитку та містобудування 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 (далі – законопроект). Щодо змісту пропонованих
законодавчих положень звертаємо увагу на таке.
Відповідно до пункту 2 розділу ІI "Прикінцеві положення"
законопроекту надається доручення "Районним та обласним радам протягом
трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
1) привести свої рішення щодо визначення місцезнаходження
комунальних підприємств, установ, організацій, що перебувають у їх
управлінні, у відповідність із цим Законом;
2) забезпечити подачу на розгляд суб’єктів державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до
відомостей в частині місцезнаходження про зазначені в підпункті 1 цього
пункту комунальні підприємства, установи та організації як юридичні особи".
Однак слід зазначити, що за змістом статті 85 Конституції України
Верховна Рада України здійснює повноваження, які відповідно до Конституції
України віднесені до її відання. Натомість до таких повноважень Верховної
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Ради України Конституцією України не віднесено здійснення управлінських
та розпорядчих дій, в тому числі і щодо органів місцевого самоврядування.
Крім того, положення розділу II «Прикінцеві положення» законопроекту
загалом свідчать про відсутність достатніх і завершених механізмів для
реалізації положень Закону, у разі його прийняття, оскільки виконання норм
Закону у повному обсязі ставиться у залежність від прийняття відповідних
рішень органами місцевого самоврядування.
Узагальнюючий висновок: законопроект може бути прийнятий у
другому читанні з урахуванням висловлених зауважень.
Заступник Керівника
Головного юридично управління
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