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Комітет з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіонального
розвитку та містобудування

Рішення Комітету
щодо експертного висновку
законопроекту № 5742
Згідно зі статтею 93 Регламенту Верховної Ради України, відповідно до
предмета відання і за дорученням Голови Верховної Ради України, Комітет для
підготовки експертного висновку щодо відповідності вимогам антикорупційного
законодавства розглянув проект Закону України «Про внесення змін до Закону
України "Про співробітництво територіальних громад" щодо упорядкування
окремих питань співробітництва територіальних громад» (реєстр. № 5742),
поданий Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до пояснювальної записки проект Закону розроблено з метою
удосконалення

порядку

територіальних

громад,

укладення
надання

договорів

можливості

про

співробітництво

приєднуватися

до

вже

організованого співробітництва за спрощеною процедурою, що сприятиме
ефективнішій організації міжмуніципального співробітництва та реалізації
територіальними громадами спільних проєктів для покращення якості надання
публічних послуг жителями, розвитку територіальних громад.
У проекті акта виявлено положення, які можуть сприяти вчиненню
корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Комітет звертає увагу на те, що зміни до статті 91 Закону України «Про
співробітництво

територіальних

громад»,

якими

пропонується

не

застосовуватися вимоги частини другої статті 6 цього Закону щодо необхідності
проведення громадського обговорення під час підготовки додаткового договору
про приєднання до організованого співробітництва, необґрунтовано знижують
ступінь безпосередньої участі громадян у діяльності відповідного органу.
Враховуючи, що запропоноване законопроектом визначення «додаткового
договору про приєднання до організованого співробітництва» охоплює питання
розширення

території,

джерел,

обсягів

фінансування

співробітництва,

доповнення інших умов договору, Комітет вважає ці зміни такими, що
створюють корупційні ризики.
З метою усунення виявлених недоліків, Комітет рекомендує виключити
запропонований абзац другий частини першої статті 91 Закону України
«Про співробітництво територіальних громад».
Керуючись положеннями пункту 3 частини першої статті 16 Закону
України «Про комітети Верховної Ради України», статті 55 Закону України «Про
запобігання корупції», частини першої статті 93 Регламенту Верховної Ради
України, Комітет на своєму засіданні 21 вересня 2021 року (протокол № 91)
дійшов висновку та прийняв рішення, що проект Закону України «Про внесення
змін до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» щодо
упорядкування окремих питань співробітництва територіальних громад»
(реєстр. № 5742), не відповідає вимогам антикорупційного законодавства.
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