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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ВИСНОВОК
на проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про
співробітництво територіальних громад» щодо упорядкування окремих
питань співробітництва територіальних громад, поданий Кабінетом
Міністрів України (реєстр. № 5742)
За дорученням Голови Верховної Ради України Д.Разумкова Комітет з
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального
розвитку та містобудування розглянув на своєму засіданні 8 вересня 2021 року
(Протокол № 77) проект Закону України про внесення змін до Закону України
«Про співробітництво територіальних громад» щодо упорядкування окремих
питань співробітництва територіальних громад (реєстр. № 5742 від 08.07.2021),
поданий Кабінетом Міністрів України.
За визначенням суб’єкта права законодавчої ініціативи зазначений
законопроект внесений з метою удосконалення порядку укладення договорів про
співробітництво територіальних громад, надання можливості приєднуватися до
вже організованого співробітництва за спрощеною процедурою, що сприятиме
ефективнішій організації міжмуніципального співробітництва та реалізації
територіальними громадами спільних проектів для покращення якості надання
публічних послуг жителями, розвитку територіальних громад.
Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про
співробітництво територіальних громад» та запровадити процедуру приєднання
територіальних громад до вже організованого співробітництва за спрощеною
процедурою шляхом укладення додаткового договору про приєднання до
організованого співробітництва, ввести поняття змішаного договору про
співробітництво, в якому можуть міститися елементи різних форм
співробітництва, встановити можливість проводити засідання комісій з
підготовки проекту договору про співробітництво, а також громадських
обговорень щодо організації співробітництва у дистанційній формі.
Комітет з питань бюджету ухвалив рішення, що законопроект має
опосередкований вплив на показники місцевих бюджетів (може призвести до
збільшення видатків за умови укладання додаткових договорів про приєднання

до організованого співробітництва). У разі прийняття відповідного закону він
може набирати чинності згідно із законодавством.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України,
у своєму висновку висловило ряд зауважень до законопроекту, зокрема,
експерти управління відзначають, що визначення «додаткового договору про
приєднання до організованого співробітництва» одночасно і як «додаткового
договору», і як «додатку» до раніше укладеного договору є необґрунтованим та
вноситиме певну плутанину та труднощі при правозастосуванні. Також, на
думку Головного управління, доопрацювання потребують положення
законопроекту щодо можливості не застосовувати норми Закону стосовно
необхідності проведення громадського обговорення отриманої пропозиції під
час підготовки додаткового договору про приєднання до організованого
співробітництва, а також проведення дистанційного громадського обговорення
пропозиції про початок переговорів з питань організації співробітництва,
приєднання до організованого співробітництва та громадського обговорення
підготовленого комісією проекту договору про співробітництво, додаткового
договору про приєднання до організованого співробітництва.
Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація
міст України» вважає, що зазначений законопроект може бути рекомендований
для прийняття Верховною Радою України.
Також до Комітету надійшли висновки із зауваженнями та пропозиціями
до законопроекту від низки провідних наукових установ, зокрема Інституту
законодавства Верховної Ради України, Науково-дослідного інституту
державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії
правових наук України та Національного інституту стратегічних досліджень, які
можуть бути, у разі прийняття законопроекту за основу, обговорені під час
підготовки законопроекту до другого читання.
Заслухавши інформацію підкомітету з питань регіональної політики та
місцевих бюджетів, з’ясувавши позицію народних депутатів України - членів
Комітету, запрошених на засідання осіб та всебічно обговоривши питання,
Комітет ухвалив висновок рекомендувати Верховній Раді України відповідно до
пункту 1 частини першої другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України
проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про
співробітництво територіальних громад» щодо упорядкування окремих питань
співробітництва територіальних громад (реєстр. № 5742), внесений Кабінетом
Міністрів України, за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за
основу.
Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради
України визначено народного депутата України, голову підкомітету з питань
регіональної політики та місцевих бюджетів В.Рубльова.
Голова Комітету
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