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Загальні засади  

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ  

прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України  

28 червня 1996 року 

(витяг) 

(…) 

Стаття 5. Україна є республікою. 

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ 

здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування.  

{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 5 див. в 

Рішеннях Конституційного Суду № 6-рп/2005 від 05.10.2005, № 6-рп/2008 від 

16.04.2008} 

(…) 

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні 

ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її 

континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є 

об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського 

народу права власника здійснюють органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. 

(…) 

Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, 

відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не 

передбачено законодавством. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 

посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 19 див. в 

Рішенні Конституційного Суду України № 7-рп/2009 від 16.04.2009} 

Стаття 32.  



(…) 

Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, 

органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями 

про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею. 

(…) 

Стаття 37.  

(…) 

Не допускається створення і діяльність організаційних структур 

політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих 

органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на 

державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних 

установах і організаціях. 

(…) 

Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і 

проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких 

завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування. 

{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 39 див. в 

Рішенні Конституційного Суду № 4-рп/2001 від 19.04.2001} 

Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом 

відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та 

громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для 

охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. 

Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні 

письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих 

органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у 

встановлений законом строк. 

(…) 



Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не 

заборонена законом. 

Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується 

законом. 

(…) 

Стаття 47.  

(…) 

Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається 

державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну 

для них плату відповідно до закону. 

(…) 

Стаття 55.  

(…) 

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб. 

{Офіційне тлумачення частини другої статті 55 див. в Рішеннях 

Конституційного Суду № 6-зп від 25.11.97, № 19-рп/2011 від 14.12.2011} 

(…) 

Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи 

органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при 

здійсненні ними своїх повноважень. 

(…) 

Стаття 71. Вибори до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і 

прямого виборчого права шляхом таємного голосування. 

Виборцям гарантується вільне волевиявлення. 



(…) 

 

Розділ XI МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - 

жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох 

сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в 

межах Конституції і законів України. 

{Офіційне тлумачення частини першої статті 140 див. в Рішеннях 

Конституційного Суду № 12-рп/2002 від 18.06.2002, № 21-рп/2003 від 

25.12.2003} 

Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та 

Севастополі визначаються окремими законами України. 

{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 140 див. в 

Рішеннях Конституційного Суду № 21-рп/2003 від 25.12.2003, № 9-рп/2005 

від 13.10.2005} 

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в 

порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи 

місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі 

органи. 

{Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 140 див. в 

Рішенні Конституційного Суду № 21-рп/2003 від 25.12.2003} 

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради. 

Питання організації управління районами в містах належить до 

компетенції міських рад. 

{Офіційне тлумачення частини п'ятої статті 140 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 11-рп/2001 від 13.07.2001} 

Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів 

створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації 

населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна. 



Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної 

ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, 

області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом 

таємного голосування. Строк повноважень сільської, селищної, міської, 

районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, 

становить п’ять років. Припинення повноважень сільської, селищної, міської, 

районної, обласної ради має наслідком припинення повноважень депутатів 

відповідної ради. 

{Частина перша статті 141 в редакції Законів № 2952-VI від 

01.02.2011, № 742-VII від 21.02.2014} 

Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого 

права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, 

селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує 

на її засіданнях. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, 

обраного на чергових виборах, становить п’ять років. 

{Частина друга статті 141 в редакції Законів № 2952-VI від 01.02.2011, 

№ 742-VII від 21.02.2014} 

Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, 

сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня 

п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних 

на чергових виборах. 

{Статтю 141 доповнено новою частиною згідно із Законами № 2952-VI 

від 01.02.2011, № 742-VII від 21.02.2014} 

{Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 141 див. в 

Рішенні Конституційного Суду № 2-рп/2013 від 29.05.2013} 

Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження, 

порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом. 

Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою 

і очолюють виконавчий апарат ради. 



Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого 

самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші 

кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що 

перебувають в управлінні районних і обласних рад. 

{Офіційне тлумачення частини першої статті 142 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 11-рп/2001 від 13.07.2001} 

Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на 

договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів 

для виконання спільних проектів або для спільного фінансування 

(утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для 

цього відповідні органи і служби. 

Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого 

самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати 

органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів 

державної влади, компенсуються державою. 

Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо 

або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють 

майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-

економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; 

затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних 

одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори 

відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та 

реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують 

комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють 

контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, 

віднесені законом до їхньої компетенції. 

{Офіційне тлумачення положень частини першої статті 143 див. в 

Рішенні Конституційного Суду № 10-рп/2010 від 01.04.2010} 



Обласні та районні ради затверджують програми соціально-

економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів та 

контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні бюджети, які 

формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між 

територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з 

коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації 

спільних соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх 

виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої 

компетенції. 

Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі 

повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих 

повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету 

України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому 

законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам 

місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності. 

Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними 

повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам 

виконавчої влади. 

Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, 

визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання 

на відповідній території. 

Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності 

Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом 

порядку з одночасним зверненням до суду. 

{Офіційне тлумачення положень статті 144 див. в Рішенні 

Конституційного Суду України № 7-рп/2009 від 16.04.2009} 

Стаття 145. Права місцевого самоврядування захищаються в судовому 

порядку. 



Стаття 146. Інші питання організації місцевого самоврядування, 

формування, діяльності та відповідальності органів місцевого 

самоврядування визначаються законом. 

(…) 

 

 

Про місцеве самоврядування в Україні 

Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР 

(витяг) 

Цей Закон відповідно до Конституції України визначає систему та 

гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, 

правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

Розділ I  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Основні терміни, використані в цьому Законі 

Основні терміни, використані в цьому Законі, мають таке значення: 

територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у 

межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-

територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, 

селищ, міст, що мають єдиний адміністративний центр; 

{Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 562-IX 

від 16.04.2020} 

адміністративно-територіальна одиниця - область, район, місто, район у 

місті, селище, село; 

{Офіційне тлумачення абзацу третього статті 1 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 11-рп/2001 від 13.07.2001} 

місцевий референдум - форма прийняття територіальною громадою 

рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом 

прямого голосування; 



загальні збори - зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста 

для вирішення питань місцевого значення; 

представницький орган місцевого самоврядування - виборний орган 

(рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється 

правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені 

рішення; 

районні та обласні ради - органи місцевого самоврядування, що 

представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст; 

загальний склад ради - кількісний склад депутатів ради, визначений 

радою відповідно до закону; 

склад ради - кількість депутатів, обраних до відповідної ради, 

повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом 

порядку; 

правомочний склад ради - кількість депутатів, обраних до відповідної 

ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом 

порядку, яка становить не менш як дві третини від загального складу ради; 

виконавчі органи рад - органи, які відповідно до Конституції України та 

цього Закону створюються сільськими, селищними, міськими, районними в 

містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих функцій і 

повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених цим та іншими 

законами; 

органи самоорганізації населення - представницькі органи, що 

створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на 

відповідній території в межах села, селища, міста; 

посадова особа місцевого самоврядування - особа, яка працює в органах 

місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у 

здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і 

отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету; 

делеговані повноваження - повноваження органів виконавчої влади, 

надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження 



органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим 

державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад; 

право комунальної власності - право територіальної громади володіти, 

доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій 

розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і 

через органи місцевого самоврядування; 

бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) - план утворення і 

використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та 

повноважень місцевого самоврядування; 

районний бюджет - план утворення і використання фінансових ресурсів, 

необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад сіл, 

селищ, міст районного значення, виконання місцевих програм, здійснення 

бюджетного вирівнювання; 

обласний бюджет - план утворення і використання фінансових ресурсів, 

необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад, 

виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання; 

поточний бюджет - доходи і видатки місцевого бюджету, які 

утворюються і використовуються для покриття поточних видатків; 

бюджет розвитку - доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються 

і використовуються для реалізації програм соціально-економічного розвитку, 

зміцнення матеріально-фінансової бази; 

мінімальний бюджет місцевого самоврядування - розрахунковий обсяг 

місцевого бюджету, необхідний для здійснення повноважень місцевого 

самоврядування на рівні мінімальних соціальних потреб, який гарантується 

державою; 

мінімальний рівень соціальних потреб - гарантований державою 

мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення в межах усієї 

території України; 

самооподаткування - форма залучення на добровільній основі за 

рішенням зборів громадян за місцем проживання коштів населення 



відповідної території для фінансування разових цільових заходів соціально-

побутового характеру; 

адміністративний центр територіальної громади - населений пункт (село, 

селище, місто), що має розвинену інфраструктуру і, як правило, 

розташований найближче до географічного центру території територіальної 

громади та в якому розміщується представницький орган місцевого 

самоврядування територіальної громади; 

{Статтю 1 доповнено абзацом двадцять п'ятим згідно із Законом № 

562-IX від 16.04.2020} 

територія територіальної громади - нерозривна територія, в межах якої 

територіальна громада здійснює свої повноваження щодо вирішення питань 

місцевого значення відповідно до Конституції і законів України, як 

безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. 

{Статтю 1 доповнено абзацом двадцять шостим згідно із Законом № 

562-IX від 16.04.2020} 

Стаття 2. Поняття місцевого самоврядування 

1. Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та 

реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного 

об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - 

самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах 

Конституції і законів України. 

2. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами 

сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та 

їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які 

представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст. 

Стаття 3. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні 

1. Громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому 

самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад. 



2. Будь-які обмеження права громадян України на участь у місцевому 

самоврядуванні залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних 

та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 

стану, терміну проживання на відповідній території, за мовними чи іншими 

ознаками забороняються. 

Стаття 4. Основні принципи місцевого самоврядування 

Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах: 

народовладдя; 

законності; 

гласності; 

колегіальності; 

поєднання місцевих і державних інтересів; 

виборності; 

правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в 

межах повноважень, визначених цим та іншими законами; 

підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх 

органів та посадових осіб; 

державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; 

судового захисту прав місцевого самоврядування. 

Стаття 5. Система місцевого самоврядування 

1. Система місцевого самоврядування включає: 

територіальну громаду; 

сільську, селищну, міську раду; 

сільського, селищного, міського голову; 

виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; 

(…) 

районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ, міст; 

(…) 

органи самоорганізації населення. 



2. У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади 

міста або міської ради відповідно до цього Закону можуть утворюватися 

районні в місті ради. Районні в містах ради утворюють свої виконавчі органи 

та обирають голову ради, який одночасно є і головою її виконавчого 

комітету. 

Стаття 6. Територіальні громади 

1. Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм 

його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста. 

2. Територіальні громади в порядку, встановленому законом, можуть 

об’єднуватися в одну сільську, селищну, міську територіальну громаду, 

утворювати єдині органи місцевого самоврядування та обирати відповідно 

сільського, селищного, міського голову. 

3. Територіальні громади села, селища, міста, що добровільно 

об’єдналися в одну територіальну громаду, можуть вийти із складу 

об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному законом. 

{Стаття 6 в редакції Закону № 157-VIII від 05.02.2015} 

Стаття 7. Місцевий референдум 

1. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою 

питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення. 

2. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, 

віднесене Конституцією України, цим та іншими законами до відання 

місцевого самоврядування. 

3. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені 

законом до відання органів державної влади. 

4. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими для 

виконання на відповідній території. 

5. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також 

перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються 

законом про референдуми. 

Стаття 8. Загальні збори громадян 



1. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх 

безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення. 

2. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами місцевого 

самоврядування в їх діяльності. 

3. Порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання 

визначається законом та статутом територіальної громади. 

Стаття 9. Місцеві ініціативи 

1. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді 

(в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання 

місцевого самоврядування. 

2. Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається 

представницьким органом місцевого самоврядування або статутом 

територіальної громади з урахуванням вимог Закону України "Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". 

{Частина друга статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2388-VI від 01.07.2010} 

3. Місцева ініціатива, внесена на розгляд ради у встановленому порядку, 

підлягає обов'язковому розгляду на відкритому засіданні ради за участю 

членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи. 

4. Рішення ради, прийняте з питання, внесеного на її розгляд шляхом 

місцевої ініціативи, обнародується в порядку, встановленому 

представницьким органом місцевого самоврядування або статутом 

територіальної громади. 

Стаття 10. Ради - представницькі органи місцевого самоврядування 

1. Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, 

що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх 

імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, 

визначені Конституцією України, цим та іншими законами. 

2. Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що 

представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у 



межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими 

законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, 

міськими радами. 

3. Представницькі органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, 

міські голови, виконавчі органи місцевого самоврядування діють за 

принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених цим та 

іншими законами. 

4. Порядок формування та організація діяльності рад визначаються 

Конституцією України, цим та іншими законами, а також статутами 

територіальних громад. 

5. Чисельність працівників органів місцевого самоврядування 

встановлюється відповідною радою у межах загальної чисельності, 

визначеної типовими штатами, затвердженими Кабінетом Міністрів України. 

{Статтю 10 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 107-VI 

від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням 

Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008} 

Стаття 11. Виконавчі органи рад 

1. Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у 

містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління 

та інші створювані радами виконавчі органи. 

2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах 

рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань 

здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також 

підконтрольними відповідним органам виконавчої влади. 

3. У сільських радах, що представляють територіальні громади, які 

налічують до 500 жителів, за рішенням відповідної територіальної громади 

або сільської ради виконавчий орган ради може не створюватися. У цьому 

випадку функції виконавчого органу ради (крім розпорядження земельними 

та природними ресурсами) здійснює сільський голова одноособово. 

Стаття 12. Сільський, селищний, міський голова 



1. Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою 

територіальної громади відповідно села (добровільного об'єднання в одну 

територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста. 

2. Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною 

територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого 

права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і 

здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень 

сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових місцевих 

виборах, визначається Конституцією України. 

{Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

806-VI від 25.12.2008} 

3. Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет 

відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях. 

4. Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-

якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі 

на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, 

наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та 

суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю. 

{Частина четверта статті 12 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 4711-VI від 17.05.2012} 

{Офіційне тлумачення положень частини четвертої статті 12 див. в 

Рішенні Конституційного Суду № 12-рп/2004 від 20.05.2004} 

5. На сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та 

гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо 

інше не встановлено законом. 

6. Повноваження сільських, селищних, міських голів можуть бути 

тимчасово покладені на керівника відповідної військово-цивільної 

адміністрації відповідно до Закону України "Про військово-цивільні 

адміністрації". 



{Статтю 12 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 650-VIII 

від 17.07.2015} 

{Офіційне тлумачення положень статті 12 див. в Рішеннях 

Конституційного Суду № 7-рп/99 від 06.07.99, № 21-рп/2003 від 25.12.2003} 

Стаття 13. Громадські слухання 

1. Територіальна громада має право проводити громадські слухання - 

зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого 

самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть 

заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань 

місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування. 

2. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік. 

3. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, 

підлягають обов'язковому розгляду органами місцевого самоврядування. 

4. Порядок організації громадських слухань визначається статутом 

територіальної громади. 

Стаття 14. Органи самоорганізації населення 

1. Сільські, селищні, міські, районні в місті (у разі їх створення) ради 

можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, 

квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною 

власної компетенції, фінансів, майна. 

2. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів 

самоорганізації населення за місцем проживання визначаються законом. 

Стаття 15. Форми добровільного об'єднання органів місцевого 

самоврядування 

1. Органи місцевого самоврядування з метою більш ефективного 

здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних 

громад можуть об'єднуватися в асоціації органів місцевого самоврядування 

та їх добровільні об'єднання, які підлягають реєстрації відповідно до Закону 

України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань". 



{Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

1275-VI від 16.04.2009, № 5461-VI від 16.10.2012, № 835-VIII від 26.11.2015} 

2. Органи місцевого самоврядування та їх асоціації можуть входити до 

відповідних міжнародних асоціацій, інших добровільних об'єднань органів 

місцевого самоврядування. 

3. Асоціаціям та іншим добровільним об'єднанням органів місцевого 

самоврядування не можуть передаватися владні повноваження органів 

місцевого самоврядування. 

{Частина третя статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

1275-VI від 16.04.2009} 

Стаття 16. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи 

місцевого самоврядування 

1. Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і 

наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах 

яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність 

відповідно до закону. 

2. Органам місцевого самоврядування законом можуть надаватися 

окремі повноваження органів виконавчої влади, у здійсненні яких вони є 

підконтрольними відповідним органам виконавчої влади. 

3. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є 

рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, 

природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що 

перебувають в управлінні районних і обласних рад. 

{Частина третя статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2813-IV від 06.09.2005} 

4. Рішення про наділення міських рад правами щодо управління майном 

і фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у 

містах, приймається на місцевих референдумах відповідних районних у 

містах громад. У разі якщо територіальна громада району в місті внаслідок 



референдуму не прийме рішення про передачу права управління майном та 

фінансами відповідній міській раді, а територіальна громада міста або міська 

рада не прийняла рішення про створення органів місцевого самоврядування 

районів у місті, міська рада здійснює управління майном та фінансовими 

ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у містах, та несе 

відповідальність перед громадою відповідного району у місті. 

5. Від імені та в інтересах територіальних громад права суб'єкта 

комунальної власності здійснюють відповідні ради. 

6. Місцеві бюджети є самостійними, вони не включаються до 

Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та 

інших місцевих бюджетів. 

7. Органи місцевого самоврядування з урахуванням місцевих умов і 

особливостей можуть перерозподіляти між собою на підставі договорів 

окремі повноваження та власні бюджетні кошти. 

8. Сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її створення) рада 

може наділяти частиною своїх повноважень органи самоорганізації 

населення, передавати їм відповідні кошти, а також матеріально-технічні та 

інші ресурси, необхідні для здійснення цих повноважень, здійснює контроль 

за їх виконанням. 

9. Сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради 

мають печатки із зображенням Державного Герба України і своїм 

найменуванням, рахунки в установах банків України. 

Стаття 17. Відносини органів місцевого самоврядування з 

підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у 

комунальній власності відповідних територіальних громад 

Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, 

установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності 

відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх 

підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого 

самоврядування. 



Органи місцевого самоврядування при здійсненні повноважень у сфері 

контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення 

можуть проводити перевірки, які не належать до заходів державного нагляду 

(контролю), на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у 

комунальній власності відповідної територіальної громади. 

{Статтю 17 доповнено частиною другою згідно із Законом № 1774-VIII 

від 06.12.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1320-IX від 

04.03.2021} 

Стаття 18. Відносини органів місцевого самоврядування з 

підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у 

комунальній власності відповідних територіальних громад 

1. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, 

установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності 

відповідних територіальних громад, будуються на договірній і податковій 

основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих 

органам місцевого самоврядування законом. 

2. З питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування, на 

їх вимогу підприємства, установи та організації, що не перебувають у 

комунальній власності відповідних територіальних громад, надають 

відповідну інформацію. 

3. Органи місцевого самоврядування можуть виступати з ініціативою 

щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) на підприємствах, в 

установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, а 

також стосовно фізичних осіб - підприємців, які використовують працю 

найманих працівників, шляхом подання посадовими особами органів 

місцевого самоврядування відповідного звернення з питань здійснення 

делегованих їм повноважень органів виконавчої влади. 

{Частина третя статті 18 в редакції Законів № 1774-VIII від 

06.12.2016, № 1320-IX від 04.03.2021} 



Стаття 18-1. Відносини органів місцевого самоврядування із судами 

загальної юрисдикції 

Орган місцевого самоврядування може бути позивачем та відповідачем у 

судах загальної юрисдикції, зокрема, звертатися до суду, якщо це необхідно 

для реалізації його повноважень і забезпечення виконання функцій місцевого 

самоврядування. 

{Закон доповнено статтею 18-1 згідно із Законом № 1697-VII від 

14.10.2014} 

Стаття 19. Статут територіальної громади села, селища, міста 

1. З метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-

економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування 

представницький орган місцевого самоврядування на основі Конституції 

України та в межах цього Закону може прийняти статут територіальної 

громади села, селища, міста. 

2. Статут територіальної громади підлягає державній реєстрації в 

центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших 

громадських формувань. 

{Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

5461-VI від 16.10.2012} 

3. Підставою для відмови в державній реєстрації статуту територіальної 

громади може бути його невідповідність Конституції та законам України. 

Відмова в реєстрації статуту територіальної громади може бути оскаржена в 

судовому порядку. 

Стаття 20. Державний контроль за діяльністю органів і посадових 

осіб місцевого самоврядування 

Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування може здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень 

та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і не повинен 

призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у 



здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм власних 

повноважень. 

Стаття 21. Обмеження прав територіальних громад на місцеве 

самоврядування 

Обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування 

згідно з Конституцією та законами України може бути застосоване лише в 

умовах воєнного чи надзвичайного стану. 

Стаття 22. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, 

районів і областей 

1. Територіальні громади сіл, селищ, міст можуть мати власну символіку 

(герб, прапор тощо), яка відображає їх історичні, культурні, соціально-

економічні та інші місцеві особливості і традиції. 

2. З урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування сіл, 

селищ, міст районними, обласними радами може бути затверджена символіка 

відповідно району, області. 

3. Зміст, опис та порядок використання символіки територіальних 

громад сіл, селищ, міст, районів і областей визначаються відповідною радою 

згідно з законом. 

Стаття 23. Підняття Державного Прапора України 

На будинках, де працюють ради та їх виконавчі комітети, піднімається 

Державний Прапор України. 

Стаття 24. Законодавство про місцеве самоврядування 

1. Правовий статус місцевого самоврядування в Україні 

визначається Конституцією України, цим та іншими законами, які не повинні 

суперечити положенням цього Закону. 

2. Правовий статус місцевого самоврядування в містах Києві та 

Севастополі, а також в Автономній Республіці Крим визначається 

Конституцією України та цим Законом з особливостями, передбаченими 

законами про міста Київ і Севастополь. 



3. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і 

законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а в 

Автономній Республіці Крим - також нормативно-правовими актами 

Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у 

межах їхньої компетенції. 

 

Розділ II  

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

Глава 1.  

Повноваження сільських, селищних, міських рад 

Стаття 25. Загальна компетенція сільських, селищних, міських рад 

Сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати 

питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їх 

відання. 

{Офіційне тлумачення положень статті 25 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 7-рп/2009 від 16.04.2009} 

Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад 

1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради 

вирішуються такі питання: 

1) затвердження регламенту ради; 

2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження 

та зміна їх складу, обрання голів комісій; 

3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, 

затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого 

комітету та його розпуск; 

{Щодо зупинення та відновлення дії пункту 3 додатково див. Закони № 

489-V від 19.12.2006, № 749-V від 15.03.2007} 



4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, 

передбаченому цим Законом; 

{Пункт 4 частини першої статті 26 в редакції Закону № 2554-IV від 

21.04.2005} 

5) затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови 

структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її 

виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом 

Міністрів України, витрат на їх утримання; 

{Пункт 5 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з 

Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008} 

{Щодо зупинення та відновлення дії пункту 5 додатково див. Закони № 

489-V від 19.12.2006, № 749-V від 15.03.2007} 

6) утворення за поданням сільського, селищного, міського голови інших 

виконавчих органів ради; 

6-1) утворення старостинських округів, затвердження Положення про 

старосту, затвердження на посаду та звільнення з посади старости відповідно 

до закону; 

{Частину першу статті 26 доповнено пунктом 6-1 згідно із Законом № 

1638-IX від 14.07.2021} 

7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його 

виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"; 

{Пункт 7 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2388-VI від 01.07.2010} 

8) заснування аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації 

відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників; 

{Пункт 8 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 917-VIII від 24.12.2015} 



9) заслуховування звіту сільського, селищного, міського голови про 

діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про 

здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами 

відповідної ради; 

{Пункт 9 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2388-VI від 01.07.2010} 

10) прийняття рішення про недовіру сільському, селищному, міському 

голові; 

11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих 

органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує; 

12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання 

ними доручень ради; 

13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах; 

14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень 

депутата ради в порядку, встановленому законом; 

15) скасування актів виконавчих органів ради, які не 

відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, 

рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень; 

16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень 

сільського, селищного, міського голови у випадках, передбачених цим 

Законом; 

(…) 

18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму; 

19) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації 

проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого 

самоврядування та сільського, селищного, міського голови; 

20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення 

окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а 

також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, 

необхідних для їх здійснення; 



21) прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, 

інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та 

про вихід з них; 

21-1) схвалення угод про об’єднання єврорегіонального співробітництва, 

прийняття рішень про утворення об’єднання єврорегіонального 

співробітництва, про приєднання до такого об’єднання або про вихід з нього, 

затвердження статуту об’єднання єврорегіонального співробітництва та 

внесення до нього змін; 

{Частину першу статті 26 доповнено пунктом 21-1 згідно із Законом № 

2515-VIII від 04.09.2018} 

21-2) прийняття рішень про вступ до європейського об’єднання 

територіального співробітництва та про вихід з такого об’єднання; 

{Частину першу статті 26 доповнено пунктом 21-2 згідно із Законом № 

2515-VIII від 04.09.2018} 

22) затвердження програм соціально-економічного та культурного 

розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових 

програм з інших питань місцевого самоврядування; 

23) розгляд прогнозу місцевого бюджету, затвердження місцевого 

бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання 

відповідного бюджету; 

{Пункт 23 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2646-VIII від 06.12.2018} 

24) встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового 

кодексу України; 

{Пункт 24 частини першої статті 26 в редакції Закону № 2756-VI від 

02.12.2010} 

25) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди; 

{Пункт 25 частини першої статті 26 в редакції Закону № 2813-IV від 

06.09.2005} 



25-1) утворення місцевих фондів фінансової підтримки кінематографії, у 

тому числі програм грантової, конкурсної або позаконкурсної підтримки 

кінематографії, визначення умов та порядку використання цих фондів; 

{Частину першу статті 26 доповнено пунктом 25-1 згідно із Законом № 

164-IX від 03.10.2019} 

26) прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень; 

{Пункт 26 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2457-VI від 08.07.2010} 

27) прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого 

бюджету; 

{Пункт 27 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2457-VI від 08.07.2010} 

28) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного 

законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному 

податку; 

{Пункт 28 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2756-VI від 02.12.2010} 

29) встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать 

до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки 

прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету; 

30) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону 

комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також 

переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; 

визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права 

комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому 

законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів 

комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір 

купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано 

недійсним, прийняття рішення про здійснення державно-приватного 

партнерства щодо об’єктів комунальної власності, у тому числі на умовах 



концесії, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання 

підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної 

територіальної громади. 

{Абзац перший пункту 30 частини першої статті 26 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019} 

Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми 

власності здійснюється за рішенням місцевої ради; 

{Пункт 30 частини першої статті 26 доповнено абзацом згідно із 

Законом № 2628-III від 11.07.2001; в редакції Закону № 76-VIII від 

28.12.2014 - щодо набрання чинності норм зазначеного Закону 

див. "Прикінцеві положення"} 

30-1) прийняття рішень про визначення критеріїв, відповідно до яких 

утворення наглядової ради є обов’язковим у комунальних унітарних 

підприємствах та у господарських товариствах, у статутному капіталі яких 

більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді; про 

затвердження порядку утворення наглядової ради, порядку призначення 

членів наглядової ради комунального унітарного підприємства; про 

визначення кола питань, що належать до виключної компетенції наглядової 

ради комунального унітарного підприємства; про встановлення вимог до 

незалежних членів наглядової ради комунальних унітарних підприємств і 

господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків 

акцій (часток) належать територіальній громаді; 

{Частину першу статті 26 доповнено пунктом 30-1 згідно із Законом № 

1405-VIII від 02.06.2016} 

30-2) визначення критеріїв відбору незалежного аудитора та критеріїв 

віднесення комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у 

статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать 

територіальній громаді, до таких, фінансова звітність яких (у тому числі 

консолідована) підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, та 



затвердження порядку такої перевірки і порядку залучення незалежного 

аудитора; 

{Частину першу статті 26 доповнено пунктом 30-2 згідно із Законом № 

1405-VIII від 02.06.2016} 

31) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих 

повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної 

власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих 

повноважень та умов їх здійснення; 

32) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення 

здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або 

спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та 

організацій, визначення повноважень цих органів (служб); 

33) вирішення відповідно до законодавства питань про створення 

підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з 

іноземними інвестиціями; 

33-1) прийняття рішень щодо надання згоди на організацію 

співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна 

громада села, селища, міста, у формах, визначених статтею 4 Закону України 

"Про співробітництво територіальних громад", щодо схвалення проекту 

договору про співробітництво та інших рішень, пов’язаних із здійсненням 

відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад; 

{Частину першу статті 26 доповнено пунктом 33-1 згідно із Законом № 

1508-VII від 17.06.2014} 

33-2) заслуховування звітів, пов’язаних із здійсненням відповідно 

до Закону України "Про співробітництво територіальних громад" 

співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна 

громада села, селища, міста; 

{Частину першу статті 26 доповнено пунктом 33-2 згідно із Законом № 

1508-VII від 17.06.2014} 



34) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних 

відносин; 

34-1) прийняття рішень щодо здійснення виконавчим органом сільської, 

селищної, міської ради державного контролю за використанням та охороною 

земель; 

{Частину першу статті 26 доповнено пунктом 34-1 згідно із Законом № 

1423-IX від 28.04.2021} 

35) затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового 

кодексу України; 

{Пункт 35 частини першої статті 26 в редакції Закону № 2756-VI від 

02.12.2010} 

36) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на 

спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також 

про скасування такого дозволу; 

37) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають 

особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів 

щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, 

історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або 

культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в 

місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами 

"сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів 

тваринного світу; 

{Пункт 37 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 322-VIII від 09.04.2015} 

37-1) прийняття рішень про утворення кінокомісії, організацію територій 

та об’єктів як привабливих локацій для кінозйомок, а також ефективне 

використання потенціалу української сервісної індустрії в галузі 

кінематографії, формування бази даних відповідних об’єктів, визначення 

умов їх використання; 



{Частину першу статті 26 доповнено пунктом 37-1 згідно із Законом № 

164-IX від 03.10.2019} 

37-2) прийняття рішень про організацію та здійснення заходів щодо 

захисту тварин від жорстокого поводження; 

{Частину першу статті 26 доповнено пунктом 37-2 згідно із Законом № 

1684-IX від 15.07.2021 - вводиться в дію з 08.11.2021} 

37-3) вжиття заходів та забезпечення дотримання заборони 

провадження діяльності пересувних звіринців, пересувних зоопарків, 

пересувних виставок диких тварин та іншої забороненої Законом 

України "Про захист тварин від жорстокого поводження" діяльності в межах 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці; 

{Частину першу статті 26 доповнено пунктом 37-3 згідно із 

Законом № 1684-IX від 15.07.2021 - вводиться в дію з 08.11.2021} 

38) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на 

території села, селища, міста нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів 

для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з 

діючими нормативами включає відповідну територію; 

{Пункт 38 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1825-VI від 21.01.2010} 

(…) 

39-1) створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого 

бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, 

призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому 

законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання 

безоплатної первинної правової допомоги; 

{Частину першу статті 26 доповнено пунктом 39-1 згідно із Законом № 

3460-VI від 02.06.2011} 

40) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів 

Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності на відповідній території; 



{Пункт 40 частини першої статті 26 в редакції Законів № 1577-IV від 

04.03.2004, № 2389-VI від 01.07.2010; із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 901-VIII від 23.12.2015} 

(…) 

41) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою 

в межах і порядку, визначених цим та іншими законами; 

{Офіційне тлумачення пункту 41 частини першої статті 26 див. в 

Рішенні Конституційного Суду № 11-рп/2001 від 13.07.2001} 

42) затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних 

програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої 

містобудівної документації; 

43) затвердження договорів, укладених сільським, селищним, міським 

головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції; 

44) встановлення відповідно до законодавства правил з питань 

благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і 

порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за 

порушення яких передбачено адміністративну відповідальність; 

44-1) встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами 

господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час 

доби в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці; 

{Частину першу статті 26 доповнено пунктом 44-1 згідно із Законом № 

2376-VIII від 22.03.2018} 

45) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі 

стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено 

адміністративну відповідальність; 

45-1) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно 

небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю 

особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та 

правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; 



{Частину першу статті 26 доповнено пунктом 45-1 згідно із Законом № 

1419-IV від 03.02.2004} 

46) прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та 

інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів 

пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за 

ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України; 

47) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів 

територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим 

Законом; 

48) затвердження статуту територіальної громади; 

49) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та 

порядок використання символіки територіальної громади; 

50) прийняття рішень щодо виконання положень статей 7, 11, 12, 20, 24 

Закону України "Про засади державної мовної політики"; 

{Пункт 50 частини першої статті 26 в редакції Закону № 5029-VI від 

03.07.2012} 

51) надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну 

власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у 

державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності; 

{Частину першу статті 26 доповнено пунктом 51 згідно із Законом № 

163-XIV від 06.10.98, із змінами, внесеними згідно із Законом № 2182-III від 

21.12.2000} 

52) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-

рятувальної служби; 

{Частину першу статті 26 доповнено пунктом 52 згідно із Законом № 

2470-III від 29.05.2001} 

53) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-

консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта 

депутата ради. 



{Частину першу статті 26 доповнено пунктом 53 згідно із Законом № 

3266-IV від 22.12.2005} 

54) вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами 

відповідно до законодавства; 

{Частину першу статті 26 доповнено пунктом 54 згідно із Законом № 

1825-VI від 21.01.2010} 

(…) 

56) затвердження порядку переміщення на штрафні майданчики 

транспортних засобів, припаркованих не у спеціально відведених місцях для 

паркування транспортних засобів. 

{Частину першу статті 26 доповнено пунктом 56 згідно із Законом № 

2756-VI від 02.12.2010} 

56-1) затвердження вимог до облаштування майданчиків для паркування 

транспортних засобів з урахуванням норм, нормативів, стандартів у сфері 

благоустрою населених пунктів, державних будівельних норм, технічних 

умов, Правил дорожнього руху та інших нормативних документів; 

{Частину першу статті 26 доповнено пунктом 56-1 згідно із Законом № 

2262-VIII від 21.12.2017} 

57) встановлення плати за доступ до об’єкта будівництва, транспорту, 

енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної 

мережі комунальної власності відповідно до Закону України "Про доступ до 

об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку 

електронних комунікаційних мереж"; 

{Частину першу статті 26 доповнено пунктом 57 згідно із Законом № 

1834-VIII від 07.02.2017; в редакції Закону № 1971-IX від 16.12.2021} 

58) прийняття рішення про запровадження системи енергетичного 

менеджменту, затвердження положення про систему енергетичного 

менеджменту. 

{Частину першу статті 26 доповнено пунктом 58 згідно із Законом № 

1818-IX від 21.10.2021} 



2. Виключно на пленарних засіданнях міських рад (міст з районним 

поділом), крім питань, зазначених у частині першій цієї статті, вирішуються 

такі питання: 

1) визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють районні у 

містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи в інтересах 

територіальних громад районів у містах; 

2) встановлення нормативів централізації коштів від земельного податку 

на спеціальних бюджетних рахунках районів міста. 

(…) 

3. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради 

об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону 

України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", крім питань, 

зазначених у частині першій цієї статті, вирішуються такі питання: 

1) утворення старостинських округів; 

2) затвердження Положення про старосту; 

3) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень 

старости у випадках, передбачених цим Законом. 

{До статті 26 включено частину третю згідно із Законом № 1848-VIII 

від 09.02.2017} 

(…) 

Глава 2.  

Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

Стаття 27. Повноваження у сфері соціально-економічного і 

культурного розвитку, планування та обліку 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку 

сіл, селищ, міст, цільових програм з інших питань самоврядування, подання 



їх на затвердження ради, організація їх виконання; подання раді звітів про хід 

і результати виконання цих програм; 

2) забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку 

відповідної території, ефективного використання природних, трудових і 

фінансових ресурсів; 

2-1) забезпечення популяризації та ефективного використання територій 

та об’єктів для потреб кінематографії, розроблення місцевих програм 

фінансової підтримки кінематографії та місцевих програм використання 

потенціалу місцевої сервісної індустрії в галузі кінематографії, проведення 

заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) відповідних 

територій та об’єктів, забезпечення співпраці з кінокомісіями інших 

територіальних громад; 

{Пункт "а" статті 27 доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом № 164-IX 

від 03.10.2019} 

2-2) звернення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері кінематографії, Ради з державної підтримки 

кінематографії щодо одержання державних субсидій для проведення заходів 

кінокомісій, спрямованих на популяризацію України та її регіонів як 

привабливих локацій для створення кінематографічної продукції та 

аудіовізуальних творів, а також для проведення заходів кінокомісій, 

спрямованих на просування (промоцію) національних фільмів у населених 

пунктах територіальної громади, які не мають діючих кінотеатрів; 

{Пункт "а" статті 27 доповнено пунктом 2-2 згідно із Законом № 164-IX 

від 03.10.2019} 

2-3) узгодження із суб’єктами кінематографії питань щодо проведення 

зйомок на території відповідної територіальної громади за поданням 

кінокомісій; 

{Пункт "а" статті 27 доповнено пунктом 2-3 згідно із Законом № 164-IX від 

03.10.2019} 

3) забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, 

грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-



економічним і культурним розвитком відповідної території, а також 

визначення потреби у місцевих будівельних матеріалах, паливі; 

4) розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до 

комунальної власності відповідних територіальних громад, внесення до них 

зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням; 

5) попередній розгляд планів використання природних ресурсів 

місцевого значення на відповідній території, пропозицій щодо розміщення, 

спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм 

власності, внесення у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади 

пропозицій з цих питань; 

6) подання до районних, обласних рад необхідних показників та 

внесення пропозицій до програм соціально-економічного та культурного 

розвитку відповідно районів і областей, а також до планів підприємств, 

установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на 

відповідній території, з питань, пов'язаних із соціально-економічним та 

культурним розвитком території, задоволенням потреб населення; 

7) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій 

незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-

економічному розвитку сіл, селищ, міст, координація цієї роботи на 

відповідній території; 

8) розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво 

продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади, 

на підприємствах, в установах та організаціях; 

9) утворення цільових фондів соціальної допомоги інвалідам, визначення 

порядку і умов витрачання коштів цих фондів; 

{Пункт "а" статті 27 доповнено підпунктом 9 згідно із Законом № 

2960-IV від 06.10.2005} 

б) делеговані повноваження: 



1) участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у 

спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності"; 

{Пункт "б" статті 27 доповнено підпунктом 1 згідно із Законом № 

2388-VI від 01.07.2010} 

2) розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що 

не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, 

здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, 

екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення 

пропозицій до відповідних органів; 

3) статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають 

на відповідній території; 

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг. 

{Пункт "б" статті 27 доповнено підпунктом 4 згідно із Законом № 

5203-VI від 06.09.2012} 

Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) складання, схвалення та подання на розгляд відповідної ради прогнозу 

місцевого бюджету, складання проекту місцевого бюджету, подання його на 

затвердження відповідної ради, забезпечення виконання бюджету; 

щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання 

бюджету; підготовка і подання відповідно до районних, обласних рад 

необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проектів 

районних і обласних бюджетів; 

{Підпункт 1 пункту "а" частини першої статті 28 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 2646-VIII від 06.12.2018} 



2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів 

на теплову енергію (у тому числі її виробництво, транспортування та 

постачання), тарифів на централізоване водопостачання та централізоване 

водовідведення, на інші комунальні послуги (крім тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання, тарифів на 

комунальні послуги, які встановлюються Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг), побутові, транспортні та інші послуги; 

{Підпункт 2 пункту "а" статті 28 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2404-VI від 01.07.2010; в редакції Закону № 2479-VI від 

09.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законами № 3610-VI від 

07.07.2011, № 5400-VI від 02.10.2012, № 1198-VII від 10.04.2014, № 1540-VIII 

від 22.09.2016; в редакції Законів № 2189-VIII від 09.11.2017, № 1060-IX від 

03.12.2020} 

3) встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад порядку 

використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності 

територіальних громад; 

4) здійснення в установленому порядку фінансування видатків з 

місцевого бюджету; 

5) залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та 

організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній 

території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, 

розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і 

виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього 

природного середовища; 

6) об'єднання на договірних засадах коштів відповідного місцевого 

бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або 

для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та 

організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів 

територіальних громад; 



7) укладення з юридичними і фізичними особами договорів на 

справляння місцевих зборів, обов'язковість укладення яких установлена 

законодавством; 

{Пункт "а" статті 28 доповнено пунктом 7 згідно із Законом № 2756-VI 

від 02.12.2010} 

8) підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць для 

паркування транспортних засобів; 

{Пункт "а" статті 28 доповнено пунктом 8 згідно із Законом № 2756-VI 

від 02.12.2010} 

9) участь в організації та фінансуванні капітальних ремонтів житлових 

будинків, капітальних ремонтів майна, що перебуває у спільній власності 

співвласників багатоквартирного будинку, в межах бюджетних програм, 

визначених за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради; 

{Пункт "а" статті 28 доповнено пунктом 9 згідно із Законом № 2189-

VIII від 09.11.2017} 

б) делеговані повноваження: 

1) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням 

зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в 

організаціях незалежно від форм власності; 

2) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і 

тарифів; 

3) сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній 

території. 

Стаття 29. Повноваження щодо управління комунальною власністю 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) управління в межах, визначених радою, майном, що належить до 

комунальної власності відповідних територіальних громад; 



2) встановлення порядку та здійснення контролю за використанням 

прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності 

відповідних територіальних громад; 

3) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та 

організацій комунальної власності відповідних територіальних громад; 

4) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та 

умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм 

приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають 

приватизації; організація виконання цих програм; подання раді письмових 

звітів про хід та результати відчуження комунального майна; 

{Підпункт 4 пункту "а" статті 29 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 997-XIV від 16.07.99, № 155-IX від 03.10.2019} 

б) делеговане повноваження: 

погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на 

посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на 

відповідній території, які перебувають у державній власності, крім випадків, 

передбачених частиною другою статті 21 Закону України "Про культуру". 

{Абзац другий пункту "б" статті 29 в редакції Закону № 447-IX від 

14.01.2020} 

Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального 

господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського 

харчування, транспорту і зв'язку 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) управління об'єктами житлово-комунального господарства, 

побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що 

перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, 

забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, 

необхідного рівня та якості послуг населенню; 



2) облік громадян, які відповідно до законодавства потребують 

поліпшення житлових умов; розподіл та надання відповідно до законодавства 

житла, що належить до комунальної власності; вирішення питань щодо 

використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до 

комунальної власності; 

3) сприяння розширенню житлового будівництва, подання громадянам, 

які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні 

кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання 

житла; подання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні 

та ремонті; сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків; 

{Підпункт 3 пункту "а" статті 30 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 5461-VI від 16.10.2012} 

4) прийняття рішень про організацію громадських вбиралень, стоянок та 

майданчиків для паркування автомобільного транспорту, здійснення 

контролю за їх діяльністю відповідно до закону; 

{Підпункт 4 пункту "а" частини першої статті 30 із змінами, 

внесеними згідно із Законами № 4710-VI від 17.05.2012, № 5461-VI від 

16.10.2012} 

5) забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до 

комунальної власності відповідних територіальних громад, а також 

населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями; 

вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод; 

здійснення контролю за якістю питної води; 

6) вирішення питань поводження з побутовими відходами, знешкодження 

та захоронення трупів тварин; 

{Підпункт 6 пункту "а" частини першої статті 30 із змінами, внесеними 

згідно із Законами № 1060-IX від 03.12.2020} 

7) організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних 

засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів 



підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також 

населення; здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, 

організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення 

місць відпочинку громадян; 

{Підпункт 7 пункту "а" частини першої статті 30 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 4710-VI від 17.05.2012} 

7-1) прийняття рішень про розміщення, обладнання та функціонування 

майданчиків для паркування транспортних засобів та стоянок таксі на 

вулицях і дорогах населених пунктів, здійснення контролю за дотриманням 

визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо 

розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування; 

впровадження в межах відповідного населеного пункту автоматизованої 

системи контролю оплати вартості послуг з паркування, затвердження 

технічних вимог та завдання до цієї системи; 

{Підпункт 7-1 пункту "а" частини першої статті 30 доповнено абзацом 

другим згідно із Законом № 2262-VIII від 21.12.2017} 

уповноваження інспекторів з паркування здійснювати у випадках, 

визначених законом, розгляд справ про адміністративні правопорушення та 

проводити тимчасове затримання транспортних засобів; 

{Підпункт 7-1 пункту "а" частини першої статті 30 доповнено абзацом 

третім згідно із Законом № 2262-VIII від 21.12.2017} 

{Пункт "а" статті 30 доповнено підпунктом 7-1 згідно із Законом № 

1283-VII від 29.05.2014} 

8) організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм 

торгівлі; 

9) встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств 

комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, 

побутового обслуговування, що належать до комунальної власності 

відповідних територіальних громад; 



10) затвердження маршрутів і графіків руху, правил користування 

міським пасажирським транспортом незалежно від форм власності, 

узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у 

випадках, передбачених законодавством; 

{Підпункт 10 пункту "а" частини першої статті 30 в редакції Закону № 

1812-VIII від 17.01.2017} 

10-1) прийняття рішення про впровадження автоматизованої системи 

обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від 

форм власності та визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння 

плати за транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої системи 

обліку оплати проїзду; 

{Пункт "а" статті 30 доповнено підпунктом 10-1 згідно із Законом № 

1812-VIII від 17.01.2017} 

10-2) встановлення порядку функціонування та вимог до 

автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському 

транспорті незалежно від форм власності, а також видів, форм носіїв, 

порядку обігу та реєстрації проїзних документів; 

{Пункт "а" статті 30 доповнено підпунктом 10-2 згідно із Законом № 

1812-VIII від 17.01.2017} 

11) забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць 

поховання та їх охорони, крім випадків, передбачених статтею 23-1 Закону 

України "Про поховання та похоронну справу"; 

{Підпункт 11 пункту "а" статті 30 в редакції Закону № 2292-IX від 

31.05.2022} 

12) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, 

що не належать до комунальної власності відповідних територіальних 

громад, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку; 

13) надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на 

розміщення реклами; 



14) сприяння діяльності Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України; 

{Пункт "а" статті 30 доповнено підпунктом 14 згідно із Законом № 

1180-VI від 19.03.2009} 

15) затвердження схем санітарного очищення населених пунктів та 

впровадження систем роздільного збирання побутових відходів; 

{Пункт "а" статті 30 доповнено підпунктом 15 згідно із Законом № 

1825-VI від 21.01.2010} 

16) затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів; 

{Пункт "а" статті 30 доповнено підпунктом 16 згідно із Законом № 

1825-VI від 21.01.2010} 

17) видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою у випадках та 

порядку, передбачених законом; 

{Пункт "а" частини першої статті 30 доповнено підпунктом 17 згідно 

із Законом № 4710-VI від 17.05.2012} 

18) організація недискримінаційного доступу операторів та провайдерів 

телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів 

будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, 

будинкової розподільної мережі комунальної власності на договірній основі з 

підприємствами, на балансі яких перебуває ця інфраструктура; 

{Пункт "а" частини першої статті 30 доповнено підпунктом 18 згідно 

із Законом № 1834-VIII від 07.02.2017} 

(…) 

20) призначення у випадках та в порядку, встановлених законом, 

управителя багатоквартирного будинку; 

{Пункт "а" статті 30 доповнено пунктом 20 згідно із Законом № 2189-

VIII від 09.11.2017} 

21) встановлення нормативів (норм) споживання комунальних послуг у 

порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України; 



{Пункт "а" статті 30 доповнено пунктом 21 згідно із Законом № 2189-

VIII від 09.11.2017} 

22) визначення одиниці виміру обсягу наданих послуг з поводження з 

побутовими відходами; 

{Пункт "а" статті 30 доповнено пунктом 22 згідно із Законом № 2189-

VIII від 09.11.2017} 

23) визначення на конкурсних засадах суб’єктів господарювання, що 

здійснюють у межах певної території надання послуг з вивезення побутових 

відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами; 

{Пункт "а" статті 30 доповнено підпунктом 23 згідно із Законом № 

1060-IX від 03.12.2020} 

24) прийняття рішення про початок та закінчення опалювального періоду 

з урахуванням кліматичних умов згідно з будівельними нормами і 

правилами, правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, 

державними санітарними нормами і правилами та іншими нормативними 

документами; 

{Пункт "а" статті 30 доповнено підпунктом 24 згідно із Законом № 

1060-IX від 03.12.2020} 

б) делеговані повноваження: 

1) здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі 

підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського 

харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту і зв'язку; 

2) здійснення відповідно до законодавства контролю за належною 

експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами 

житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, 

побутового обслуговування, транспорту, зв'язку, за технічним станом, 

використанням та утриманням інших об'єктів нерухомого майна усіх форм 

власності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих 

підприємствах і об'єктах; прийняття рішень про скасування даного ними 

дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових 



актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог 

законодавства; 

{Підпункт 2 пункту "б" статті 30 в редакції Закону № 969-IV від 

19.06.2003} 

3) здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту 

прав споживачів; 

4) встановлення за погодженням з власниками зручного для населення 

режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ 

та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності; 

5) облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення контролю за 

його використанням; 

6) надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціального 

захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату; 

7) здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням 

житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, 

розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності; 

8) видача ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та 

комунальних організацій; 

9) облік нежилих приміщень на відповідній території незалежно від форм 

власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких 

приміщень для задоволення потреб територіальної громади; 

10) облік відповідно до закону об'єктів нерухомого майна незалежно від 

форм власності; 

{Підпункт 10 пункту "б" статті 30 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1878-VI від 11.02.2010} 

11) вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних з наданням 

Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України 

службових жилих приміщень, житлової площі та інших об'єктів, житлово-

комунальних послуг; здійснення контролю за їх використанням та наданням 

послуг; 



{Пункт "б" статті 30 доповнено підпунктом 11 згідно із Законом № 

1180-VI від 19.03.2009} 

12) здійснення заходів щодо ведення в установленому порядку єдиного 

державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов; 

{Пункт "б" статті 30 доповнено підпунктом 12 згідно із Законом № 

2367-VI від 29.06.2010} 

13) здійснення контролю за дотриманням підприємствами комунальної 

власності вимог законодавства щодо забезпечення на договірній основі 

безперешкодного доступу постачальників електронних комунікаційних 

мереж та/або послуг, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів 

будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, 

будинкової розподільної мережі, що перебуває у них на балансі, а також за 

правильністю обрахування плати за доступ. Виконавчим органам сільських, 

селищних, міських рад забороняється делегування цих повноважень з 

контролю суб’єктам господарювання. 

{Пункт "б" частини першої статті 30 доповнено підпунктом 13 згідно із 

Законом № 1834-VIII від 07.02.2017; в редакції Закону № 1971-IX від 

16.12.2021} 

Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва 

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах 

будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та 

соціально-культурного призначення, жилих будинків, шляхів місцевого 

значення, а також капітального та поточного ремонту вулиць і доріг 

населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг 

державного значення (як співфінансування на договірних засадах); 

{Підпункт 1 пункту "а" частини першої статті 31 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 490-VIII від 02.06.2015} 



2) виконання або делегування на конкурсній основі генеральній 

будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на 

будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та 

виробничої інфраструктури комунальної власності; 

3) розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади 

пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів на 

відповідній території; 

4) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій 

незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної 

індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та 

реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного 

обслуговування; 

5) визначення у встановленому законодавством порядку відповідно до 

рішень ради території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для 

містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією; 

6) підготовка і подання на затвердження ради відповідних місцевих 

містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, 

іншої містобудівної документації; 

7) встановлення на відповідній території режиму використання та 

забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність; 

8) координація на відповідній території діяльності суб'єктів 

містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів; 

9) надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень 

забудови земельних ділянок; 

{Підпункт 9 пункту "а" частини першої статті 31 в редакції Закону № 

509-VI від 16.09.2008} 

10) проведення громадського обговорення містобудівної документації; 

{Пункт "а" частини першої статті 31 доповнено підпунктом 10 згідно 

із Законом № 509-VI від 16.09.2008; із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 3038-VI від 17.02.2011} 



11) організація роботи, пов’язаної із завершенням будівництва 

багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням 

коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати 

таке будівництво; 

{Пункт "а" частини першої статті 31 доповнено підпунктом 11 згідно 

із Законом № 191-VIII від 12.02.2015} 

12) організація розвитку інфраструктури об’єктів будівництва, 

транспорту комунальної власності для розміщення технічних засобів 

електронних комунікацій з метою задоволення потреб населення у 

електронних комунікаційних послугах; 

{Пункт "а" частини першої статті 31 доповнено підпунктом 12 згідно із 

Законом № 1834-VIII від 07.02.2017; в редакції Закону № 1971-IX від 

16.12.2021} 

б) делеговані повноваження: 

1) надання (отримання, реєстрація) документів, що дають право на 

виконання підготовчих та будівельних робіт, здійснення державного 

архітектурно-будівельного контролю та прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів у випадках та відповідно до вимог, 

встановлених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності"; 

{Підпункт 1 пункту "б" частини першої статті 31 в редакції Закону № 

2367-VI від 29.06.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3038-VI від 

17.02.2011; в редакції Закону № 191-VIII від 12.02.2015} 

2) організація роботи, пов'язаної зі створенням і веденням 

містобудівного кадастру населених пунктів; 

3) здійснення в установленому порядку державного контролю за 

дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при 

плануванні та забудові відповідних територій; зупинення у випадках, 

передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням 

містобудівної документації і проектів окремих об'єктів, а також може 

заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу; 



4) здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності 

будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають 

впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів; 

5) організація охорони, реставрації та використання пам'яток історії і 

культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і 

садибних комплексів, природних заповідників; 

6) вирішення відповідно до законодавства спорів з питань 

містобудування; 

7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних 

зобов’язань забудовниками, діяльність яких пов’язана із залученням коштів 

фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків. 

{Пункт "б" частини першої статті 31 доповнено підпунктом 7 згідно із 

Законом № 191-VIII від 12.02.2015} 

(…) 

Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, 

молодіжної політики, фізкультури і спорту 

{Назва статті 32 в редакції Закону № 1414-IX від 27.04.2021} 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) управління закладами освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури 

і спорту, оздоровчими закладами, молодіжними центрами, які належать 

територіальним громадам або передані їм, молодіжними підлітковими 

закладами за місцем проживання, організація їх матеріально-технічного та 

фінансового забезпечення; 

{Підпункт 1 пункту "а" статті 32 в редакції Закону № 1414-IX від 

27.04.2021} 

2) забезпечення здобуття повної загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних і 

комунальних закладах освіти, створення необхідних умов для виховання 



дітей та молоді, розвитку їхніх здібностей, трудового навчання, професійної 

орієнтації, продуктивної праці учнів, сприяння діяльності дошкільних та 

позашкільних закладів освіти, дитячих, молодіжних та науково-

просвітницьких громадських об’єднань, молодіжних центрів; 

{Підпункт 2 пункту "а" статті 32 в редакції Законів № 911-VIII від 

24.12.2015, № 1414-IX від 27.04.2021} 

3) створення при загальноосвітніх навчальних закладах комунальної 

власності фонду загальнообов'язкового навчання за рахунок коштів 

місцевого бюджету, залучених з цією метою на договірних засадах коштів 

підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також 

коштів населення, інших джерел; контроль за використанням коштів цього 

фонду за призначенням; 

4) забезпечення пільгового проїзду учнів, вихованців, студентів та 

педагогічних працівників до місця навчання і додому у порядку та розмірах, 

визначених органами місцевого самоврядування, за рахунок видатків 

відповідних місцевих бюджетів; 

{Підпункт 4 пункту "а" статті 32 в редакції Закону № 76-VIII від 

28.12.2014 - щодо набрання чинності норм зазначеного Закону 

див. "Прикінцеві положення"} 

5) вирішення питань про надання професійним творчим працівникам, 

молодіжним та дитячим громадським об’єднанням на пільгових умовах у 

користування приміщень під майстерні, студії та лабораторії, молодіжні 

центри, молодіжні простори, необхідних для творчої діяльності або реалізації 

завдань молодіжної політики; 

{Підпункт 5 пункту "а" статті 32 в редакції Закону № 1414-IX від 

27.04.2021} 

6) організація медичного обслуговування та харчування у закладах 

освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать 

територіальним громадам або передані їм; 



7) створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню 

осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій 

населення, художніх промислів і ремесел; 

8) сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, 

асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у 

сфері охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, молодіжної 

політики; 

{Підпункт 8 пункту "а" статті 32 в редакції Закону № 1414-IX від 

27.04.2021} 

9) створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем 

проживання населення та в місцях масового відпочинку; 

10) сприяння розвитку молодіжних та дитячих громадських об’єднань, 

молодіжних центрів, молодіжних рад, молодіжної інфраструктури; 

{Пункт "а" статті 32 доповнено підпунктом 10 згідно із Законом № 

1414-IX від 27.04.2021} 

б) делеговані повноваження: 

1) забезпечення в межах наданих повноважень доступності і 

безоплатності освіти і медичного обслуговування на відповідній території, 

можливості отримання освіти державною мовою; 

{Підпункт 1 пункту "б" статті 32 в редакції Законів № 5029-VI від 

03.07.2012, № 463-IX від 16.01.2020} 

2) забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти і 

медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і 

лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту, 

визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, 

укладення договорів на підготовку спеціалістів, організація роботи щодо 

удосконалення кваліфікації кадрів, залучення роботодавців до надання місць 

для проходження виробничої практики учнями професійно-технічних 

навчальних закладів; 



{Підпункт 2 пункту "б" статті 32 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 5498-VI від 20.11.2012} 

3) забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій 

населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення; 

4) організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку; 

5) надання допомоги випускникам загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладів державної або комунальної форми власності у 

працевлаштуванні; 

{Підпункт 5 пункту "б" статті 32 в редакції Закону № 5498-VI від 

20.11.2012} 

6) забезпечення школярів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів/інвалідів I-

III групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям", які навчаються в державних і 

комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками, створення 

умов для самоосвіти; 

{Підпункт 6 пункту "б" статті 32 в редакції Закону № 76-VIII від 

28.12.2014 - щодо набрання чинності норм зазначеного Закону 

див. "Прикінцеві положення"} 

7) організація роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх; 

8) вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне 

утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у 

дитячих будинках сімейного типу, закладах професійної (професійно-

технічної) освіти та утримання учнів спеціальних закладів освіти, про 

надання пільг на утримання дітей у пансіонах закладів освіти, а також щодо 

оплати харчування дітей у закладах освіти (групах подовженого дня); 

{Підпункт 8 пункту "б" статті 32 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 5498-VI від 20.11.2012; в редакції Закону № 463-IX від 16.01.2020} 

9) вирішення питань про надання неповнолітнім, учням, студентам, 

пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування 



об'єктами культури, фізкультури і спорту, а також визначення порядку 

компенсації цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на 

пільгових умовах; 

{Підпункт 9 пункту "б" статті 32 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 5498-VI від 20.11.2012} 

10) забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження та 

використання культурного надбання; 

11) внесення пропозицій до відповідних органів про ліцензування 

індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'я. 

{Підпункт 11 пункту "б" статті 32 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 5461-VI від 16.10.2012} 

Стаття 33. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища 

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення 

ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними 

ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших 

потреб земель, що перебувають у власності територіальних громад; 

визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань 

підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності 

за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за 

користування комунальними та санітарними мережами відповідних 

населених пунктів; 

2) підготовка і подання на затвердження ради проектів місцевих програм 

охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних 

програм охорони довкілля; 

3) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття 

рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду 



місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; 

внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення 

природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або 

наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які 

охороняються законом, підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій 

щодо прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та 

вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням 

господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу; 

{Підпункт 3 пункту "а" частини першої статті 33 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 322-VIII від 09.04.2015} 

(…) 

5) оприлюднення у мережі Інтернет геопросторових даних та метаданих, 

що створені за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів міжнародної 

технічної допомоги та передані органу місцевого самоврядування, згідно 

із Законом України "Про національну інфраструктуру геопросторових 

даних"; 

{Пункт "а" частини першої статті 33 доповнено підпунктом 5 згідно із 

Законом № 554-IX від 13.04.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року} 

б) делеговані повноваження: 

1) здійснення контролю за додержанням природоохоронного 

законодавства, використанням і охороною природних ресурсів 

загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів; 

{Підпункт 1 пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону № 

1423-IX від 28.04.2021} 

 (…) 

3) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів; 

{Підпункт 3 пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону № 

1377-IV від 11.12.2003} 



4) погодження клопотань про надання дозволу на спеціальне 

використання природних ресурсів загальнодержавного значення; 

{Підпункт 4 пункту "б" частини першої статті 33 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 5406-VI від 02.10.2012} 

5) вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом; 

6) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в 

установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та 

організацій, а також населення; 

{Підпункт 6 пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону № 

969-IV від 19.06.2003} 

7) визначення території для розміщення відходів відповідно до 

законодавства; 

{Підпункт 7 пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону № 

1825-VI від 21.01.2010} 

7-1) здійснення контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької 

діяльності у сфері поводження з відходами; 

{Підпункт пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону № 

1825-VI від 21.01.2010} 

8) підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому 

законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування; 

9) організація і здійснення землеустрою, погодження проектів 

землеустрою; 

{Підпункт 9 пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Закону № 

1377-IV від 11.12.2003} 

10) здійснення державного контролю за використанням та охороною 

земель у межах та порядку, встановлених законом; 

{Підпункт 10 пункту "б" частини першої статті 33 в редакції Законів № 

1377-IV від 11.12.2003, № 1423-IX від 28.04.2021} 



11) створення та забезпечення функціонування місцевих екологічних 

автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою мережі 

загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної 

системи забезпечення доступу до екологічної інформації; 

{Пункт "б" частини першої статті 33 доповнено пунктом 11 згідно із 

Законом № 254-IV від 28.11.2002 - набирає чинності з 01.01.2004 року} 

12) здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними 

особами вимог у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами 

та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх 

матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення 

законодавства про відходи; 

{Пункт "б" частини першої статті 33 доповнено пунктом 12 згідно із 

Законом № 1825-VI від 21.01.2010} 

13) надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до 

закону. 

{Пункт "б" частини першої статті 33 доповнено пунктом 13 згідно із 

Законом № 888-VIII від 10.12.2015} 

14) здійснення контролю за забезпеченням безперешкодного і 

безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів та островів 

для загального водокористування відповідно до закону; 

{Пункт "б" частини першої статті 33 доповнено підпунктом 14 згідно із 

Законом № 233-IX від 29.10.2019} 

15) надання податковим органам у строки та в порядку, 

встановлені Податковим кодексом України, інформації щодо власників та 

користувачів, у тому числі на правах оренди (суборенди), емфітевзису, 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих на 

території відповідної сільської, селищної, міської ради, ради об’єднаної 

територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним 

планом формування територій громад, а також іншої інформації, 

визначеної Податковим кодексом України. 



{Пункт "б" частини першої статті 33 доповнено пунктом 15 згідно із 

Законом № 465-IX від 16.01.2020; із змінами, внесеними згідно із Законом № 

1914-IX від 30.11.2021} 

2. До відання виконавчих органів міських (за винятком міст районного 

значення) рад, крім повноважень, зазначених у пункті "б" частини 

першої цієї статті, належить координація на відповідній території діяльності 

спеціально уповноважених державних органів управління з охорони 

природи. 

{Частина друга статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

1377-IV від 11.12.2003} 

Стаття 34. Повноваження у сфері соціального захисту населення 

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень 

додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального 

захисту населення; 

2) вирішення відповідно до законодавства питань про подання допомоги 

інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих (померлих або визнаних 

такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також 

військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців 

строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського 

складу) або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім'ям у 

будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального 

ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним 

особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального 

будівництва, садівництва та городництва; 

{Підпункт 2 пункту "а" частини першої статті 34 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 116-VIII від 15.01.2015} 



3) організація для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів 

будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів у 

спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також 

безоплатного харчування; 

4) вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів 

ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни 

та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; подання 

допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених 

законодавством; 

5) звернення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику з питань державного нагляду та контролю за 

додержанням законодавства про працю, чи його територіального органу про 

порушення суб’єктом господарювання законодавства про працю та 

зайнятість населення; 

{Пункт "а" частини першої статті 34 доповнено підпунктом 5 згідно із 

Законом № 1320-IX від 04.03.2021} 

б) делеговані повноваження: 

1) підготовка і подання на затвердження ради цільових місцевих програм 

поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, 

територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності 

різних груп населення від безробіття, організація їх виконання; участь у 

розробленні цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки і умов 

праці та виробничого середовища, зайнятості населення, що затверджуються 

відповідно районними, обласними радами; 

{Підпункт 1 пункту "б" частини першої статті 34 в редакції Закону № 

969-IV від 19.06.2003} 

2) забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо 

поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів 

війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, 

військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або 



відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян 

похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування в 

будинки інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, 

дітей, що залишилися без піклування батьків, на виховання в сім'ї громадян; 

2-1) вирішення відповідно до законодавства питань надання соціальних 

послуг особам та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих 

обставинах та потребують сторонньої допомоги, забезпечення утримання та 

виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; 

{Пункт "б" частини першої статті 34 доповнено підпунктом 2-1 згідно 

із Законом № 936-VIII від 26.01.2016} 

3) вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і 

допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства; 

4) вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і 

піклування; 

5) подання відповідно до законодавства одноразової допомоги 

громадянам, які постраждали від стихійного лиха; 

6) вирішення відповідно до законодавства питань про надання 

компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, в інших випадках, передбачених законодавством; 

7) організація проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, 

зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у 

вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що 

належать до комунальної власності, а також за договорами - на 

підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм 

власності; 

{Підпункт 7 пункту "б" частини першої статті 34 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 5067-VI від 05.07.2012} 

8) здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального 

захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, 

у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами 



праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності 

нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам 

відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих 

умовах; 

{Підпункт 8 пункту "б" частини першої статті 34 в редакції Закону № 

969-IV від 19.06.2003} 

9) участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, 

укладенні територіальних угод, здійсненні контролю за їх виконанням, 

вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, 

установ та організацій, розташованих на відповідній території; повідомна 

реєстрація в установленому порядку колективних договорів і територіальних 

угод відповідного рівня; 

{Підпункт 9 пункту "б" частини першої статті 34 в редакції Закону № 

4719-VI від 17.05.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 379-VII від 

02.07.2013} 

10) встановлення відповідно до законодавства розмірів і порядку 

виплати щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми 

громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного 

стороннього догляду; 

11) здійснення контролю за поданням відповідно до закону 

підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності 

відомостей про наявність вільних робочих місць (посад); організація 

інформування населення про потребу підприємств, установ та організацій 

усіх форм власності у працівниках; 

12) прийняття рішень про створення на підприємствах, в установах та 

організаціях спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою 

працездатністю, організація їх професійної підготовки, а також погодження 

ліквідації таких робочих місць; 

{Підпункт 12 пункту "б" частини першої статті 34 в редакції Закону № 

5067-VI від 05.07.2012} 



(…) 

14) здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу 

щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення 

волі на певний строк, а також осіб, до яких застосовано пробацію; 

{Пункт "б" частини першої статті 34 доповнено підпунктом 14 згідно 

із Законом № 3167-IV від 01.12.2005; із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1492-VIII від 07.09.2016} 

15) організація надання соціальних послуг бездомним особам; 

{Пункт "б" частини першої статті 34 доповнено підпунктом 15 згідно 

із Законом № 563-VII від 17.09.2013} 

16) здійснення відповідно до закону заходів, спрямованих на запобігання 

бездомності осіб; 

{Пункт "б" частини першої статті 34 доповнено підпунктом 16 згідно 

із Законом № 563-VII від 17.09.2013} 

17) визначення видів безоплатних суспільно корисних робіт для осіб, 

яким призначено покарання у виді громадських робіт. 

{Пункт "б" частини першої статті 34 доповнено підпунктом 17 згідно 

із Законом № 1492-VIII від 07.09.2016} 

2. До відання виконавчих органів сільських, селищних рад, крім 

повноважень, зазначених у пункті "б" частини першої цієї статті, належить 

також вирішення питань щодо надання працівникам освіти, культури, 

охорони здоров'я, іншим категоріям громадян, які працюють у сільській 

місцевості, встановлених законодавством пільг, а також щодо додаткового 

фінансового заохочення та забезпечення службовим житлом і службовим 

транспортом працівників охорони здоров’я, які працюють у сільській 

місцевості. 

{Частина друга статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2206-VIII від 14.11.2017} 



 3. До відання виконавчих органів міських рад міст обласного значення 

та об’єднаних територіальних громад, крім повноважень, 

визначених пунктом "б" частини першої цієї статті, належать: 

1) здійснення на підприємствах, в установах та організаціях, що 

перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади, 

контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення 

у порядку, встановленому законодавством. 

{Пункт 1 частини третьої статті 34 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1320-IX від 04.03.2021} 

(…) 

{Статтю 34 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 1774-

VIII від 06.12.2016} 

4. До відання виконавчих органів міських рад міст обласного значення та 

рад об’єднаних територіальних громад, крім повноважень, 

визначених пунктом "а" частини першої цієї статті, належить забезпечення 

надання соціальних послуг відповідно до закону. 

{Статтю 34 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 2671-

VIII від 17.01.2019} 

Стаття 35. Повноваження в галузі зовнішньоекономічної діяльності 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) укладення і забезпечення виконання у встановленому законодавством 

порядку договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію 

продукції, виконання робіт і надання послуг; 

2) сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та 

організацій, розташованих на відповідній території, незалежно від форм 

власності; 



3) сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними 

партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших 

об'єктів; залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць; 

б) делеговані повноваження: 

1) організація та контроль прикордонної і прибережної торгівлі; 

2) створення умов для належного функціонування митних органів, 

сприяння їх діяльності; 

{Підпункт 2 пункту "б" частини першої статті 35 із змінами, внесеними 

згідно із Законами № 406-VII від 04.07.2013, № 440-IX від 14.01.2020} 

3) забезпечення на відповідній території в межах наданих повноважень 

реалізації міжнародних зобов'язань України. 

Стаття 36. Повноваження в галузі оборонної роботи 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

належать такі делеговані повноваження: 

1) сприяння організації призову громадян на військову службу за 

призовом осіб офіцерського складу, строкову військову та альтернативну 

(невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в 

Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та 

спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, 

установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення 

наказу військового комісара про оголошення мобілізації; 

{Пункт 1 частини першої статті 36 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 116-VIII від 15.01.2015} 

2) бронювання робочих місць для військовозобов'язаних на 

підприємствах, в установах та організаціях відповідно до законодавства; 

3) організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною 

підготовкою та цивільним захистом, підготовкою і виконанням завдань 

територіальної оборони, на відповідній території; 

{Пункт 3 статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5404-VI 

від 02.10.2012, № 1702-IX від 16.07.2021 - вводиться в дію з 01.01.2022} 



4) вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних з наданням 

військовим частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил 

України службових приміщень і жилої площі, інших об'єктів, комунально-

побутових послуг; здійснення контролю за їх використанням, наданням 

послуг; 

5) сприяння організації виробництва і поставкам у війська 

підприємствами та організаціями, що належать до комунальної власності, 

замовленої продукції, послуг, енергоресурсів; 

6) здійснення заходів щодо створення належних умов для 

функціонування пунктів пропуску через Державний кордон України; 

7) сприяння Державній прикордонній службі України у підтриманні 

відповідного режиму на державному кордоні; 

{Пункт 7 статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом № 662-IV 

від 03.04.2003} 

8) здійснення заходів щодо підготовки населення України до участі в русі 

національного спротиву; 

{Пункт 8 статті 36 в редакції Закону № 1702-IX від 16.07.2021 - 

вводиться в дію з 01.01.2022} 

9) підготовка і подання відповідним районним/обласним радам 

пропозицій до цільових місцевих програм підготовки територіальної оборони 

та підготовки населення України до участі в русі національного спротиву та 

участь в організації їх виконання. 

{Статтю 36 доповнено пунктом 9 згідно із Законом № 1702-IX від 

16.07.2021 - вводиться в дію з 01.01.2022} 

Стаття 37. Повноваження щодо вирішення питань адміністративно-

територіального устрою 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

належать такі власні (самоврядні) повноваження: 

1) підготовка і внесення на розгляд ради питань щодо найменування 

(перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, 



мостів та інших споруд, розташованих на території відповідного населеного 

пункту; 

2) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо питань 

адміністративно-територіального устрою в порядку і межах повноважень, 

визначених законом. 

Стаття 37-1. Повноваження у сфері реєстрації місця проживання 

фізичних осіб 

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

належать такі делеговані повноваження: 

1) формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до 

закону. 

{Закон доповнено статтею 37-1 згідно із Законом № 888-VIII від 

10.12.2015} 

Стаття 38. Повноваження щодо забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян 

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення 

відповідно до закону міліції, що утримується за рахунок коштів місцевого 

самоврядування, вирішення питань про чисельність працівників такої міліції, 

про витрати на їх утримання, здійснення матеріально-технічного 

забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-

побутових умов; 

{Підпункт 1 пункту "а" частини першої статті 38 в редакції Закону № 

1577-IV від 04.03.2004} 

(…) 

2) сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби 

безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро 

України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України; 



{Підпункт 2 пункту "а" частини першої статті 38 із змінами, 

внесеними згідно із Законами № 1254-VI від 14.04.2009, № 630-VIII від 

16.07.2015, № 901-VIII від 23.12.2015} 

3) внесення подань до відповідних органів про притягнення до 

відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та 

рішення рад і їх виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень; 

4) звернення до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої 

влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій, які обмежують права територіальної громади, а також 

повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування; 

5) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення 

відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби, що 

утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, вирішення питань про 

чисельність працівників такої служби, витрати на їх утримання, зокрема 

щодо матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них 

необхідних житлово-побутових умов; 

{Пункт "а" частини першої статті 38 доповнено підпунктом 5 згідно із 

Законом № 2470-III від 29.05.2001} 

6) створення в установленому порядку комунальних аварійно-

рятувальних служб; 

{Пункт "а" частини першої статті 38 доповнено підпунктом 6 згідно із 

Законом № 2470-III від 29.05.2001} 

7) створення резервного фонду для ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру; 

{Пункт "а" частини першої статті 38 доповнено підпунктом 7 згідно із 

Законом № 2470-III від 29.05.2001} 

8) розроблення та здійснення заходів щодо матеріально-технічного 

забезпечення діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб; 

{Пункт "а" частини першої статті 38 доповнено підпунктом 8 згідно із 

Законом № 2470-III від 29.05.2001} 



9) організація в установленому порядку навчання особового складу 

комунальних аварійно-рятувальних служб та аварійно-рятувальних служб 

громадських організацій; 

{Пункт "а" частини першої статті 38 доповнено підпунктом 9 згідно із 

Законом № 2470-III від 29.05.2001} 

10) централізоване тимчасове зберігання архівних документів, 

нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших 

правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших 

архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду; 

{Пункт "а" частини першої статті 38 доповнено підпунктом 10 згідно 

із Законом № 594-IV від 06.03.2003} 

б) делеговані повноваження: 

1) забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, 

здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та 

організаціях незалежно від форм власності; 

2) вжиття у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до 

закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, 

життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя 

людей, захисту їх здоров'я, збереження матеріальних цінностей; 

{Підпункт 2 пункту "б" частини першої статті 38 в редакції Закону № 

969-IV від 19.06.2003} 

2-1) вжиття необхідних заходів щодо захисту критичної інфраструктури, 

відновлення функціонування важливих державних об’єктів національної 

економіки, об’єктів критичної інфраструктури та об’єктів, які забезпечують 

життєдіяльність населення, підвищення стійкості громад до кризових 

ситуацій, викликаних припиненням або погіршенням надання важливих для 

їх життєдіяльності послуг чи припиненням здійснення життєво важливих 

функцій, взаємодія між суб’єктами національної системи захисту критичної 

інфраструктури з урахуванням вимог Закону України "Про критичну 

інфраструктуру"; 



{Пункт "б" частини першої статті 38 доповнено підпунктом 2-1 згідно із 

Законом № 1882-IX від 16.11.2021} 

3) вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, 

мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших 

масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні 

громадського порядку; 

3-1) погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних 

заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового 

складу Збройних Сил України, інших військових формувань та 

правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; 

взаємодія з органами військового управління під час планування та 

проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних 

ситуацій та ліквідації їх наслідків відповідно до закону; 

{Пункт "б" частини першої статті 38 доповнено підпунктом 3-1 згідно 

із Законом № 1419-IV від 03.02.2004} 

4) розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом 

до їх відання; утворення адміністративних комісій та комісій з питань 

боротьби зі злочинністю, спрямування їх діяльності; 

5) вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до їх відання, 

реєстрація актів цивільного стану; 

{Підпункт 5 пункту "б" частини першої статті 38 із змінами, внесеними 

згідно із Законами № 1366-XIV від 11.01.2000, № 5492-VI від 20.11.2012, № 

1427-IX від 29.04.2021} 

{Зміни до підпункту 5 пункту "б" частини першої статті 38 див. в 

Законі № 5461-VI від 16.10.2012} 

(…) 

7) державна реєстрація у встановленому порядку юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців; 

{Підпункт 7 пункту "б" частини першої статті 38 в редакції Закону № 

835-VIII від 26.11.2015} 



8) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

{Пункт "б" частини першої статті 38 доповнено підпунктом 8 згідно із 

Законом № 834-VIII від 26.11.2015} 

2. До відання виконавчих органів міських (за винятком міст районного 

значення) рад, крім повноважень, зазначених у пункті "б" частини 

першої цієї статті, належить: 

1) утворення служб у справах дітей та спостережної, спрямування їх 

діяльності; 

{Пункт 1 частини другої статті 38 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 609-V від 07.02.2007} 

(…) 

3) вирішення спільно з відповідними органами Національної поліції 

питань щодо створення належних умов для служби та відпочинку 

поліцейських; 

{Пункт 3 частини другої статті 38 в редакції Закону № 901-VIII від 

23.12.2015} 

4) зберігання документів Національного архівного фонду, що мають 

місцеве значення, і управління архівною справою та діловодством на 

відповідній території; 

{Частину другу статті 38 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 

594-IV від 06.03.2003} 

5) здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців 

відповідно до закону. 

{Частину другу статті 38 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 

698-V від 22.02.2007} 

(…) 

Стаття 38-1. Повноваження у сфері надання безоплатної первинної 

правової допомоги 



1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у 

сфері надання безоплатної первинної правової допомоги належать такі власні 

(самоврядні) повноваження: 

1) утворення в установленому порядку установ з надання безоплатної 

первинної правової допомоги з урахуванням потреб територіальної громади; 

2) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо утворення 

установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, вирішення 

питань про чисельність працівників таких установ, про витрати на їх 

утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, 

надання для їх функціонування необхідних приміщень; 

3) забезпечення координації діяльності установ з надання безоплатної 

первинної правової допомоги на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці; 

4) здійснення фінансування установ з надання безоплатної первинної 

правової допомоги та контролю за використанням коштів такими установами 

за призначенням; 

5) розгляд письмових звернень про надання безоплатної первинної 

правової допомоги та надання такої допомоги з питань, що належать до їх 

компетенції, відповідно до закону; 

6) надання роз'яснень положень законодавства та консультацій щодо 

порядку звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

7) забезпечення особистого прийому осіб для надання безоплатної 

первинної правової допомоги; 

8) залучення на підставі договорів адвокатів, фізичних та юридичних 

осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги; 

9) координація діяльності з місцевими органами виконавчої влади та 

територіальними органами центральних органів виконавчої влади щодо 

надання безоплатної первинної правової допомоги; 

10) надання документів та інших матеріалів або їх копій, необхідних у 

зв'язку з наданням безоплатної вторинної правової допомоги; 



11) організація семінарів, конференцій з питань безоплатної первинної 

правової допомоги. 

2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад взаємодіють з 

центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги та надають їм 

сприяння в межах своїх повноважень. 

{Закон доповнено статтею 38-1 згідно із Законом № 3460-VI від 

02.06.2011} 

Стаття 39. Повноваження щодо відзначення державними 

нагородами України 

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад розглядають 

клопотання підприємств, установ та організацій незалежно від форм 

власності і вносять у встановленому порядку до відповідних органів 

виконавчої влади подання про нагородження державними нагородами 

України. 

{Стаття 39 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2419-III від 

17.05.2001} 

Стаття 40. Інші повноваження виконавчих органів сільських, 

селищних, міських рад 

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, крім повноважень, 

передбачених цим Законом, здійснюють й інші надані їм законом 

повноваження. 

Стаття 41. Особливості повноважень районних у містах рад та їх 

виконавчих органів 

1. Питання організації управління районами в містах належать до 

компетенції міських рад. 

2. Районні у містах ради (у разі їх створення) та їх виконавчі органи 

відповідно до Конституції та законів України здійснюють управління 

рухомим і нерухомим майном та іншими об'єктами, що належать до 

комунальної власності територіальних громад районів у містах, формують, 

затверджують, виконують відповідні бюджети та контролюють їх виконання, 



а також здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом, в обсягах 

і межах, що визначаються міськими радами. 

{Частина друга статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

1577-IV від 04.03.2004 - дію Закону зупинено на 2005 рік згідно із Законами № 

2285-IV від 23.12.2004, № 2505-IV від 25.03.2005; дію Закону зупинено на 

2006 рік згідно із Законом № 3235-IV від 20.12.2005; дію Закону зупинено на 

2007 рік згідно із Законом № 489-V від 19.12.2006; із змінами, внесеними 

згідно із Законами № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною 

згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008, № 

309-VI від 03.06.2008} 

3. Обсяг і межі повноважень районних у містах рад та їх виконавчих 

органів визначаються відповідними міськими радами за узгодженням з 

районними у містах радами з урахуванням загальноміських інтересів та 

колективних потреб територіальних громад районів у містах. 

4. Визначений міськими радами обсяг повноважень районних у місті рад 

та їх виконавчих органів не може змінюватися міською радою без згоди 

відповідної районної у місті ради протягом даного скликання. 

5. Порядок формування, структура, форми діяльності районних у містах 

рад та їх органів визначаються відповідно до цього та інших законів. 

Глава 3.  

Сільський, селищний, міський голова 

Стаття 42. Повноваження сільського, селищного, міського голови 

1. Повноваження новообраного сільського, селищного, міського голови 

починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону 

України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на пленарному 

засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною 

територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його 

обрання та реєстрації. Повноваження сільського, селищного, міського голови 

закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, 

міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо 



рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на 

наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його 

повноважень відповідно до частин першої та другої статті 79 цього Закону. 

{Частина перша статті 42 в редакції Законів № 2055-IV від 

06.10.2004, № 806-VI від 25.12.2008; із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1850-VIII від 09.02.2017} 

2. У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у 

зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а 

також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження 

сільського, селищного, міського голови здійснює секретар відповідної 

сільської, селищної, міської ради, крім випадків дострокового припинення 

повноважень сільського, селищного, міського голови відповідно до Закону 

України "Про військово-цивільні адміністрації" або Закону України "Про 

правовий режим воєнного стану". Секретар сільської, селищної, міської ради 

тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового 

припинення повноважень сільського, селищного, міського голови і до 

моменту початку повноважень сільського, селищного, міського голови, 

обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття 

першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на 

чергових місцевих виборах. 

{Частина друга статті 42 в редакції Закону № 806-VI від 25.12.2008; із 

змінами, внесеними згідно із Законами № 995-VIII від 04.02.2016, № 2268-VIII 

від 18.01.2018} 

3. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути 

припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 цього Закону, що 

має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як на п'ятнадцятий день 

після звільнення з посади або смерті сільського, селищного, міського голови 

особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження 

сільського, селищного, міського голови, звертається до Верховної Ради 



України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського, 

селищного, міського голови. 

Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше 

ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень 

відповідного сільського, селищного, міського голови. 

{Частину третю статті 42 доповнено абзацом другим згідно із 

Законом № 1184-VII від 08.04.2014} 

{Частина третя статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2055-IV від 06.10.2004; в редакції Закону № 806-VI від 25.12.2008} 

4. Сільський, селищний, міський голова: 

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів 

виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та 

законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів 

виконавчої влади; 

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради 

та її виконавчого комітету; 

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету; 

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду 

секретаря ради; 

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний 

склад виконавчого комітету відповідної ради; 

{Щодо зупинення та відновлення дії пункту 5 додатково див. Закони № 

489-V від 19.12.2006, № 749-V від 15.03.2007} 

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих 

органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, 

встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом 

Міністрів України; 

{Пункт 6 частини статті 42 в редакції Закону № 107-VI від 

28.12.2007 – зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням 

Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008} 



{Щодо зупинення та відновлення дії пункту 6 додатково див. Закони № 

489-V від 19.12.2006, № 749-V від 15.03.2007} 

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету; 

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний 

сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради; 

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-

економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань 

самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень 

ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені 

радою програми, бюджет та звіти про їх виконання; 

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь 

та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що 

належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім 

випадків, передбачених частиною другою статті 21 Закону України "Про 

культуру"; 

{Пункт десятий частини статті 42 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1841-III від 22.06.2000; в редакції Закону № 447-IX від 14.01.2020; 

із змінами, внесеними згідно із Законом № 463-IX від 16.01.2020} 

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання; 

11-1) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої 

установи з надання безоплатної первинної правової допомоги; 

{Частину четверту доповнено пунктом 11-1 згідно із Законом № 5477-

VI від 06.11.2012} 

11-2) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду 

керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги; 

{Частину четверту доповнено пунктом 11-2 згідно із Законом № 5477-

VI від 06.11.2012} 

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної 

ради, її виконавчого комітету; 



13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за 

призначенням, визначеним радою; 

{Пункт 13 частини статті 42 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2813-IV від 06.09.2005} 

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у 

відносинах з державними органами, іншими органами місцевого 

самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та 

організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у 

міжнародних відносинах відповідно до законодавства; 

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів 

місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, 

установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної 

громади, а також повноваження ради та її органів; 

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого 

комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до 

виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради; 

17) веде особистий прийом громадян; 

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо 

розгляду звернень громадян та їх об'єднань; 

18-1) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України 

"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності"; 

{Частину четверту статті 42 доповнено пунктом 18-1 згідно із 

Законом № 2388-VI від 01.07.2010} 

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені 

цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень 

ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів; 

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень; 

(…) 



{Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 7-рп/99 від 06.07.99} 

5. Сільський, селищний, міський голова несе персональну 

відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. 

{Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 7-рп/99 від 06.07.99} 

6. При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський 

голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною 

громадою, відповідальним – перед відповідною радою, а з питань здійснення 

виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також 

підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Сільський, 

селищний, міський голова щорічно звітує відповідно сільській, селищній, 

міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради. 

{Частина шоста статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2388-VI від 01.07.2010} 

{Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 7-рп/99 від 06.07.99} 

7. Сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу на рік 

звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі 

з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради 

сільський, селищний, міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою 

про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін. 

{Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 7-рп/99 від 06.07.99} 

Глава 4.  

Повноваження районних і обласних рад 

Стаття 43. Питання, які вирішуються районними і обласними 

радами виключно на їх пленарних засіданнях 



1. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради 

вирішуються такі питання: 

1) обрання голови ради, відповідно заступника голови районної ради та 

першого заступника, заступника голови обласної ради, звільнення їх з 

посади; 

{Пункт 1 частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 806-VI від 25.12.2008} 

2) утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна 

їх складу, обрання голів комісій; 

3) утворення президії (колегії) ради, затвердження положення про неї; 

4) затвердження за пропозицією голови ради структури виконавчого 

апарату ради, його чисельності, встановленої відповідно до типових штатів, 

затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на утримання ради та її 

виконавчого комітету; 

{Пункт 4 частини першої статті 43 в редакції Закону № 107-VI від 

28.12.2007 – зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням 

Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008} 

{Щодо зупинення та відновлення дії пункту 4 додатково див. Закони № 

489-V від 19.12.2006, № 749-V від 15.03.2007} 

5) затвердження регламенту ради; 

6) затвердження плану роботи ради з урахуванням вимог статті 

32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності", заслуховування звіту про його виконання; 

{Пункт 6 частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2388-VI від 01.07.2010} 

7) заснування аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації 

відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників; 

{Пункт 7 частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 917-VIII від 24.12.2015} 



8) заслуховування звітів постійних комісій, керівників органів, які рада 

утворює, обирає та призначає; 

9) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них; 

10) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень 

депутата ради в порядку, встановленому законодавством; 

(…) 

12) прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо 

проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх 

спільних інтересів; 

13) здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації 

проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади 

і місцевого самоврядування; 

14) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та 

порядок використання символіки району, області; 

15) прийняття рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до асоціацій та 

інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що 

представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із 

них; 

15-1) укладення та схвалення угод про об’єднання єврорегіонального 

співробітництва, прийняття рішень про утворення об’єднання 

єврорегіонального співробітництва, про приєднання до такого об’єднання або 

про вихід з нього, затвердження статуту об’єднання єврорегіонального 

співробітництва та внесення до нього змін; 

{Частину першу статті 43 доповнено пунктом 15-1 згідно із Законом № 

2515-VIII від 04.09.2018} 

15-2) прийняття рішень про вступ до європейського об’єднання 

територіального співробітництва та про вихід з такого об’єднання; 

{Частину першу статті 43 доповнено пунктом 15-2 згідно із Законом № 

2515-VIII від 04.09.2018} 



16) затвердження програм соціально-економічного та культурного 

розвитку, підготовки територіальної оборони та населення України до участі 

в русі національного спротиву відповідно району, області, цільових програм 

з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання; 

{Пункт 16 частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1702-IX від 16.07.2021 - вводиться в дію з 01.01.2022} 

17) розгляд прогнозів відповідно районних, обласних бюджетів, 

затвердження таких бюджетів, внесення змін до них, затвердження звітів про 

їх виконання; 

{Пункт 17 частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2646-VIII від 06.12.2018} 

18) розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, 

субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими бюджетами міст 

обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення; 

19) вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, 

передачу в оренду, під заставу об’єктів комунальної власності або прийняття 

рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів 

комунальної власності, у тому числі на умовах концесії, що забезпечують 

спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районних, 

обласних рад, а також придбання таких об’єктів в установленому законом 

порядку; 

{Пункт 19 частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 997-XIV від 16.07.99; в редакції Закону № 155-IX від 03.10.2019} 

20) вирішення в установленому законом порядку питань щодо 

управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад; 

призначення і звільнення їх керівників, крім випадків, передбачених 

частиною другою статті 21 Закону України "Про культуру"; 

{Пункт 20 частини першої статті 43 в редакції Закону № 447-IX від 

14.01.2020} 



21) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних 

відносин; 

22) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на 

спеціальне використання природних ресурсів відповідно районного, 

обласного значення, а також про скасування такого дозволу; 

23) встановлення правил користування водозабірними спорудами, 

призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб 

населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або 

заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях; 

24) внесення пропозицій до відповідних державних органів про 

оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, 

культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або культури, які 

охороняються законом; 

{Пункт 24 частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 322-VIII від 09.04.2015; в редакції Закону № 1684-IX від 

15.07.2021 - вводиться в дію з 08.11.2021} 

24-1) прийняття рішень про встановлення заборони на провадження 

суб’єктами господарювання господарської діяльності пересувних цирків з 

тваринами, пересувних звіринців, пересувних зоопарків, пересувних 

виставок диких тварин, що містить ознаки жорстокого поводження з 

тваринами, у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці; 

{Частину першу статті 43 доповнено пунктом 24-1 згідно із Законом № 

1684-IX від 15.07.2021 - вводиться в дію з 08.11.2021} 

24-2) прийняття рішень про затвердження переліку видів тварин, що не 

занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або мають особливу 

наукову, природоохоронну та іншу цінність, або є такими, що перебувають 

під загрозою зникнення, та підлягають особливій охороні на території 

відповідної ради; 

{Частину першу статті 43 доповнено пунктом 24-2 згідно із Законом № 

1684-IX від 15.07.2021 - вводиться в дію з 08.11.2021} 



25) прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних, міських 

рад рішень, пов'язаних зі створенням спеціальних вільних та інших зон, 

зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих 

питань; 

26) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою 

в межах і в порядку, визначених законом; 

27) прийняття рішень щодо делегування місцевим державним 

адміністраціям окремих повноважень районних, обласних рад; 

28) заслуховування звітів голів місцевих державних адміністрацій, їх 

заступників, керівників структурних підрозділів місцевих державних 

адміністрацій про виконання програм соціально-економічного та 

культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також 

про здійснення місцевими державними адміністраціями делегованих їм 

радою повноважень; 

{Пункт 28 частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 4875-VI від 05.06.2012} 

29) прийняття рішення про недовіру голові відповідної місцевої 

державної адміністрації; 

30) прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання 

незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ 

та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх 

спільних інтересів, а також повноваження районних, обласних рад та їх 

органів; 

31) внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови 

відповідної місцевої державної адміністрації; 

32) надання згоди на передачу об'єктів з державної власності у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст та прийняття рішень про 

передачу об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст, що перебувають в управлінні районних, обласних рад, у державну 

власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності; 



{Частину першу статті 43 доповнено пунктом 32 згідно із Законом № 

163-XIV від 06.10.98, із змінами, внесеними згідно із Законом № 2182-III від 

21.12.2000} 

(…) 

35) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-

консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта 

депутата ради; 

{Частину першу статті 43 доповнено пунктом 35 згідно із Законом № 

3266-IV від 22.12.2005} 

36) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів 

Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності на відповідній території; 

{Частину першу статті 43 доповнено пунктом 36 згідно із Законом № 

2389-VI від 01.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом № 901-VIII від 

23.12.2015} 

37) встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються 

підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних 

громад, представництво інтересів яких здійснює відповідна районна чи 

обласна рада, а також суб'єктами господарювання, що здійснюють 

управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких 

підприємств. 

{Частину першу статті 43 доповнено пунктом 37 згідно із Законом № 

2404-VI від 01.07.2010} 

39) здійснення заходів щодо підготовки населення України до участі в 

русі національного спротиву в межах території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці; 

{Частину першу статті 43 доповнено пунктом 39 згідно із Законом № 

1702-IX від 16.07.2021 - вводиться в дію з 01.01.2022} 

40) забезпечення проведення заходів щодо популяризації служби у 

військовому резерві. 



{Частину першу статті 43 доповнено пунктом 40 згідно із Законом № 

1702-IX від 16.07.2021 - вводиться в дію з 01.01.2022} 

2. Районні і обласні ради можуть розглядати і вирішувати на пленарних 

засіданнях й інші питання, віднесені до їх відання цим та іншими законами. 

3. Крім питань, зазначених у частині першій цієї статті, виключно на 

пленарних засіданнях обласних рад вирішуються такі питання: 

(…) 

2) прийняття у межах, що визначаються законами, рішень з питань 

боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, які передбачають за їх 

порушення адміністративну відповідальність; 

(…) 

4) прийняття рішень про віднесення лісів до категорії захисності, а також 

про поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку, передбачених 

законом. 

5) прийняття рішень щодо здійснення місцевих зовнішніх запозичень і 

надання місцевих гарантій відповідно до вимог, встановлених Бюджетним 

кодексом України. 

{Частину третю статті 43 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 

2621-VIII від 22.11.2018} 

 6) прийняття рішень щодо організації територій і об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають 

особливій охороні. 

{Частину третю статті 43 доповнено пунктом 6 згідно із Законом № 

1684-IX від 15.07.2021 - вводиться в дію з 08.11.2021} 

 (…) 

Стаття 44. Делегування повноважень районних і обласних рад 

відповідним місцевим державним адміністраціям 

1. Районні, обласні ради делегують відповідним місцевим державним 

адміністраціям такі повноваження: 



1) підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм соціально-

економічного та культурного розвитку відповідно районів і областей, 

цільових місцевих програм підготовки територіальної оборони та підготовки 

населення до участі в русі національного спротиву, цільових програм з інших 

питань, а в місцях компактного проживання національних меншин - також 

програм їх національно-культурного розвитку, проектів рішень, інших 

матеріалів з питань, передбачених цією статтею; забезпечення виконання 

рішень ради; 

{Пункт 1 частини першої статті 44 в редакції Законів № 1414-IX від 

27.04.2021, № 1702-IX від 16.07.2021 - вводиться в дію з 01.01.2022} 

2) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та 

культурного розвитку, розвитку молоді відповідно областей та 

загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального 

та культурного розвитку України; 

{Пункт 2 частини першої статті 44 в редакції Закону № 1414-IX від 

27.04.2021} 

3) забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку 

відповідної території, ефективного використання природних, трудових і 

фінансових ресурсів; 

4) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади 

фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету 

України; 

5) сприяння інвестиційній діяльності на території району, області; 

6) об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та 

організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також 

бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на 

пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів 

місцевого значення, на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг 

населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг 

державного значення (як співфінансування на договірних засадах) та на 



заходи щодо охорони праці та охорони навколишнього природного 

середовища; 

{Пункт 6 частини першої статті 44 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 969-IV від 19.06.2003, № 490-VIII від 02.06.2015} 

7) залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та 

організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в 

обслуговуванні населення відповідної території, координація цієї роботи; 

8) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського 

транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно 

транзитного пасажирського транспорту; 

9) підготовка питань про визначення у встановленому законом порядку 

території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, 

визначених містобудівною документацією; 

10) організація охорони, реставрації, використання пам'яток історії та 

культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та 

садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення; 

11) підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм 

відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються 

сільськими, селищними, міськими радами; 

12) видача замовникам відповідно до законодавства містобудівних умов 

і обмежень забудови земельних ділянок за межами населених пунктів; 

{Пункт 12 частини першої статті 44 в редакції Закону № 509-VI від 

16.09.2008} 

13) забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів 

освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, туризму; 

сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, 

національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, 

роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших 

громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони 

здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді; 



14) підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо 

організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого 

значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення 

пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних 

та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову 

цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом, 

підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо оголошення в 

місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами 

"сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів 

тваринного світу; 

{Пункт 14 частини першої статті 44 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 322-VIII від 09.04.2015} 

15) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в 

установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та 

організацій, а також населення; 

{Пункт 15 частини першої статті 44 в редакції Закону № 969-IV від 

19.06.2003} 

16) координація на відповідній території діяльності місцевих 

землевпорядних органів; 

17) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у 

порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок; 

18) забезпечення виконання заходів з відстеження результативності 

регуляторних актів, прийнятих районними, обласними радами. 

19) сприяння розвитку молодіжної інфраструктури, молодіжних центрів, 

інших суб’єктів молодіжної роботи. 

{Частину першу статті 44 доповнено пунктом 19 згідно із Законом № 

1414-IX від 27.04.2021} 



{Частина перша статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

1160-IV від 11.09.2003 - набирає чинності з 15.01.2004 року} 

2. Крім повноважень, зазначених у частині першій цієї статті, обласні 

ради делегують обласним державним адміністраціям такі повноваження: 

1) визначення відповідно до закону розміру відрахувань 

підприємствами, установами та організаціями, що надходять на розвиток 

шляхів загального користування в області; 

2) погодження у випадках, передбачених законом, з відповідними 

сільськими, селищними, міськими радами питань щодо розподілу коштів за 

використання природних ресурсів, які надходять до фондів охорони 

навколишнього природного середовища; 

3) підготовка проектів рішень про віднесення лісів до категорії 

захисності, а також про поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку, 

передбачених законом; 

4) прийняття у встановленому законом порядку рішень про заборону 

використання окремих природних ресурсів загального користування; 

5) визначення відповідно до законодавства режиму використання 

територій рекреаційних зон; 

6) затвердження для підприємств, установ та організацій, розташованих 

на відповідній території, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у 

довкілля та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законом. 

Глава 5.  

Порядок формування, організація роботи органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування 

Стаття 45. Порядок формування рад 

1. Сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її створення), 

районна, обласна рада складається з депутатів, які обираються жителями 

відповідного села, селища, міста, району в місті, району, області на основі 

загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного 

голосування. 



{Частина перша статті 45 в редакції Закону № 806-VI від 25.12.2008} 

2. Порядок організації і проведення виборів депутатів визначається 

законом. 

3. Загальний склад ради визначається відповідно до закону про вибори. 

{Частина третя статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

595-VIII від 14.07.2015} 

4. Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох 

третин депутатів від загального складу ради. 

{Частина четверта статті 45 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 812-V від 22.03.2007} 

5. У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання 

необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада 

попереднього скликання. 

6. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, 

внаслідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до 

обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається повноважною за 

наявності більше половини депутатів від загального складу ради. 

{Частина шоста статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

812-V від 22.03.2007} 

7. Строк повноважень місцевої ради, обраної на чергових місцевих 

виборах, визначається Конституцією України. 

{Частина сьома статті 45 в редакції Закону № 806-VI від 25.12.2008} 

8. Повноваження місцевої ради, обраної на позачергових, повторних або 

перших виборах, закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної 

ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах. 

{Статтю 45 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 806-VI 

від 25.12.2008} 

Стаття 46. Сесія ради 



1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення), 

районна, обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з 

пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. 

2. Перша сесія новообраної сільської, селищної, міської ради 

скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як 

через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка 

забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 цього Закону. 

Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної 

територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів 

депутатів, а також про підсумки виборів відповідно сільського, селищного, 

міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового 

скликання та новообраного сільського, селищного, міського голови 

відповідно до статті 42 цього Закону головує на пленарних засіданнях ради 

першої сесії новообраний голова. 

У разі якщо на час проведення першої сесії відповідний сільський, 

селищний, міський голова не зареєстрований відповідно до закону про 

місцеві вибори, про що на сесії ради інформує голова територіальної 

виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в 

кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують 

на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання 

секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради. 

{Абзац другий частини другої статті 46 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1850-VIII від 09.02.2017} 

{Частина друга статті 46 в редакції Закону № 812-V від 22.03.2007} 

3. Першу сесію новообраної районної у місті, районної, обласної ради 

скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніш як через два 

тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує 

повноважність складу ради відповідно до статті 45 цього Закону. Перше 

пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної 

виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З 



моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає 

тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п'яти осіб - 

представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на 

виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних 

засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде 

пленарні засідання ради відповідно до вимог цього Закону та регламенту 

ради. 

{Частина третя статті 46 в редакції Закону № 812-V від 22.03.2007} 

4. Наступні сесії ради скликаються: сільської, селищної, міської - 

відповідно сільським, селищним, міським головою; районної у місті, 

районної, обласної - головою відповідної ради. 

5. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу 

на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів 

дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один 

раз на місяць. 

{Частина п'ята статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

2806-IV від 06.09.2005, № 4154-VI від 09.12.2011} 

6. У разі немотивованої відмови сільського, селищного, міського голови, 

голови районної у місті, районної, обласної ради або неможливості його 

скликати сесію ради сесія скликається: сільської, селищної, міської ради - 

секретарем сільської, селищної, міської ради; районної у місті, районної, 

обласної ради - відповідно заступником голови районної у місті, районної 

ради чи першим заступником, заступником голови обласної ради. 

{Абзац перший частини шостої статті 46 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 806-VI від 25.12.2008} 

У цих випадках сесія скликається: 

1) якщо сесія не скликається сільським, селищним, міським головою 

(головою районної у місті, районної, обласної ради) у строки, передбачені 

цим Законом; 



2) якщо сільський, селищний, міський голова (голова районної у місті, 

районної, обласної ради) без поважних причин не скликав сесію у 

двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною сьомою цієї 

статті. 

{Пункти 1-3 частини шостої статті 46 замінено пунктами 1 і 2 згідно 

із Законом № 520-VI від 18.09.2008} 

7. Сесія сільської, селищної, міської, районної у місті ради повинна бути 

також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від 

загального складу відповідної ради, виконавчого комітету сільської, 

селищної, міської, районної у місті ради, а сесія районної, обласної ради - 

також за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального 

складу відповідної ради або голови відповідної місцевої державної 

адміністрації. 

8. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала 

необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду. 

Сесія ради скликається з метою розгляду питання щодо укладення 

спеціального інвестиційного договору протягом місяця після отримання від 

уповноваженого органу проекту спеціального інвестиційного договору згідно 

із Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із 

значними інвестиціями". 

{Частину восьму статті 46 доповнено абзацом другим згідно із 

Законом № 1116-IX від 17.12.2020} 

{Статтю 46 доповнено новою частиною згідно із Законом № 577-VIII 

від 02.07.2015} 

9. У разі якщо посадові особи, зазначені у частинах четвертій та шостій 

цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, 

зазначених у частині сьомій цієї статті, або у разі якщо такі посади є 

вакантними сесія може бути скликана депутатами відповідної ради, які 

становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією 

ради. 



{Частина статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 520-VI 

від 18.09.2008} 

10. Рішення про скликання сесії ради відповідно до частин четвертої, 

шостої та восьмої цієї статті доводиться до відома депутатів і населення не 

пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день 

до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які 

передбачається внести на розгляд ради. 

{Частина статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 520-VI 

від 18.09.2008} 

11. Сесію сільської, селищної, міської ради відкриває і веде відповідно 

сільський, селищний, міський голова, а у випадках, передбачених частиною 

шостою цієї статті, - секретар ради; сесію районної у місті, районної, 

обласної ради - голова ради або відповідно заступник голови районної у 

місті, районної ради чи перший заступник, заступник голови обласної ради. 

У випадку, передбаченому частиною восьмою цієї статті, сесію відкриває за 

дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з 

депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів 

цієї ради. 

{Частина статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 806-VI 

від 25.12.2008} 

12. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере 

участь більше половини депутатів від загального складу ради. 

{Частина статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 812-V 

від 22.03.2007} 

13. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися 

сільським, селищним, міським головою, постійними комісіями, депутатами, 

виконавчим комітетом ради, головою місцевої державної адміністрації, 

головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян. Пропозиції 

щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, 



вносяться з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності". 

{Частина статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2388-VI 

від 01.07.2010} 

14. Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент роботи 

відповідної ради, а також положення про постійні комісії ради. 

15. Порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови та 

заступника (заступників) голови районної у місті, районної, обласної ради, 

секретаря сільської, селищної, міської ради, скликання чергової та 

позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і 

розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про 

затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також 

порядок роботи сесії визначаються регламентом ради з урахуванням 

вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності". До прийняття регламенту ради чергового 

скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому 

скликанні. 

{Частина статті 46 в редакції Закону № 812-V від 22.03.2007, із 

змінами, внесеними згідно із Законом № 2388-VI від 01.07.2010} 

16. Протоколи сесій сільської, селищної, міської ради, прийняті нею 

рішення підписуються особисто сільським, селищним, міським головою, 

районної у місті, районної, обласної ради - головою відповідної ради, у разі їх 

відсутності - відповідно секретарем сільської, селищної, міської ради, 

відповідно заступником голови районної у місті, районної ради чи першим 

заступником, заступником голови обласної ради, а у випадку, передбаченому 

частинами сьомою та восьмою цієї статті, - депутатом ради, який за 

дорученням депутатів головував на її засіданні. 

{Частина статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 520-VI 

від 18.09.2008, № 806-VI від 25.12.2008} 



17. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути 

присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок 

доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи 

сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно 

до Закону України "Про доступ до публічної інформації". 

{Частина статті 46 в редакції Закону № 1170-VII від 27.03.2014} 

Стаття 47. Постійні комісії ради 

1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її 

депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які 

належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її 

виконавчого комітету. 

2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі 

голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються 

відповідною комісією. 

3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський, 

селищний, міський голова, секретар сільської, селищної, міської ради, голова 

районної у місті (у разі її створення), районної, обласної ради, їх заступники. 

4. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою 

попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і 

культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і 

бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних 

галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, 

які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують 

висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і 

співдоповідями. 

5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які 

пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження 

відповідною радою, готують висновки з цих питань. 

6. Постійні комісії за дорученням ради, голови, відповідно заступника 

голови районної у місті, районної ради чи першого заступника, заступника 



голови обласної ради, секретаря сільської, селищної, міської ради або за 

власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та 

виконавчому комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради 

органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних 

адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень 

незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами 

перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на 

розгляд ради або виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної 

у місті ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого 

комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради. 

{Частина шоста статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

806-VI від 25.12.2008} 

7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, 

визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, 

підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні 

матеріали і документи. 

8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову 

комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам 

комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями 

громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, 

організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі 

відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої 

повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови 

комісії або секретар комісії. 

9. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є 

правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального 

складу комісії. 

10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують 

висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії 

приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються 



головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або 

секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і 

секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її 

засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно 

до Закону України "Про доступ до публічної інформації". 

{Частина десята статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

1170-VII від 27.03.2014} 

11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду 

органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, 

яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути 

повідомлено комісіям у встановлений ними строк. 

12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень 

ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням 

представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до 

відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за 

дорученням ради, її голови, відповідно заступника голови районної у місті, 

районної ради чи першого заступника, заступника голови обласної ради, 

секретаря сільської, селищної, міської ради розглядатися постійними 

комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями 

на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних 

комісій. 

{Частина дванадцята статті 47 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 806-VI від 25.12.2008} 

13. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. За 

рішенням обласних рад голови постійних комісій з питань бюджету можуть 

працювати в раді на постійній основі. 

14. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею. 

15. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи 

постійних комісій визначаються регламентом відповідної ради та 

Положенням про постійні комісії, що затверджується радою з урахуванням 



вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності" щодо реалізації повноважень ради у здійсненні 

державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради. 

{Частина п'ятнадцята статті 47 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2388-VI від 01.07.2010} 

Стаття 48. Тимчасові контрольні комісії ради 

1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з 

числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою 

питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні 

комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради. 

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву 

та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, 

якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального 

складу ради. 

3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як 

правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної 

комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші 

особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з 

її роботою. 

4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з 

моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї 

комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю 

комісію. 

Стаття 49. Депутат ради 

1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного 

оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради 

рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і 

закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження 

депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених 

законом. 



Рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію 

про дострокове припинення повноважень депутата ради. 

{Частину першу статті 49 доповнено абзацом другим згідно із 

Законом № 1184-VII від 08.04.2014} 

2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю 

повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та 

утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її 

органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен 

входити до складу однієї з постійних комісій ради. 

3. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення 

депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат 

звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з 

відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та 

інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного 

місцевого бюджету. 

4. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань 

постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано. 

5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних 

засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних 

причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися 

до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому 

законом порядку. 

6. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються 

на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до 

складу яких його обрано. 

7. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її 

органів, сільського, селищного, міського голови, керівників органів, 

підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, 

розташованих або зареєстрованих на відповідній території, а депутат міської 



(міста обласного значення), районної, обласної ради - також до голови 

місцевої державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради. 

8. Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов'язані дати 

усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, 

встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту 

рада приймає рішення. 

9. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або 

передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за 

її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд 

підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані 

розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про 

вжиті заходи повідомити депутатові та раді. 

10. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними 

документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого 

самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів. 

11. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської 

діяльності визначаються Конституцією України, цим Законом, законом про 

статус депутата, іншими законами. 

Стаття 50. Секретар сільської, селищної, міської ради 

1. Секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на постійній 

основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк 

повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, 

міського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може 

вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального 

складу відповідної ради у разі, якщо: 

{Абзац перший частини першої статті 50 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 806-VI від 25.12.2008} 

1) на день проведення першої сесії сільської, селищної, міської ради, 

обраної на чергових виборах, не завершені вибори відповідно сільського, 

селищного, міського голови; 



2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, 

запропоновану відповідним сільським, селищним, міським головою; 

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії сільської, 

селищної, міської ради відповідний сільський, селищний, міський голова не 

вніс кандидатуру на посаду секретаря ради; 

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у 

зв'язку з достроковим припиненням його повноважень відповідний сільський, 

селищний, міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду 

секретаря ради; 

5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади 

відповідного сільського, селищного, міського голови у зв'язку з достроковим 

припиненням його повноважень. 

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не 

менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради згідно з 

пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря 

ради вносить відповідний сільський, селищний, міський голова. 

{Частина перша статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2554-IV від 21.04.2005; в редакції Закону № 520-VI від 18.09.2008} 

2. Секретар сільської, селищної, міської ради не може суміщати свою 

службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, 

займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої 

діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із 

спорту) або підприємницькою діяльністю. 

{Частина друга статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

4711-VI від 17.05.2012} 

3. Секретар сільської, селищної, міської ради: 

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 цього Закону, 

здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови; 

{Частину третю статті 50 доповнено пунктом 1 згідно із Законом № 

2055-IV від 06.10.2004} 



2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 

46 цього Закону; повідомляє депутатам і доводить до відома населення 

інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які 

передбачається внести на розгляд ради; 

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, 

передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону; 

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд 

ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону 

України "Про доступ до публічної інформації" та інших законів; 

{Пункт 4 частини третьої статті 50 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1170-VII від 27.03.2014} 

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і 

населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення 

рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної 

інформації", забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно 

до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у 

процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про 

здійснення радою регуляторної діяльності; 

{Пункт 5 частини третьої статті 50 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 2388-VI від 01.07.2010, № 1170-VII від 27.03.2014} 

6) за дорученням сільського, селищного, міського голови координує 

діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє 

організації виконання їх рекомендацій; 

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень; 

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення 

заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до 

органів державної влади і місцевого самоврядування; 

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого 

самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим 



самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до 

них осіб, яким це право надано у встановленому порядку; 

10) вирішує за дорученням сільського, селищного, міського голови або 

відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів. 

4. Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно 

здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради. 

5. Повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради можуть 

бути достроково припинені за рішенням відповідної ради. 

Стаття 51. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, 

районної у місті ради 

1. Виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у 

разі її створення) ради є виконавчий комітет ради, який утворюється 

відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень 

ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради її 

виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового 

складу виконавчого комітету. 

2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною 

радою. Персональний склад виконавчого комітету сільської, селищної, 

міської ради затверджується радою за пропозицією сільського, селищного, 

міського голови, районної у місті ради - за пропозицією голови відповідної 

ради. 

3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського, 

селищного, міського голови, районної у місті ради - голови відповідної ради, 

заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови, голови 

районної у місті ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, 

а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, 

інших осіб. Міська рада утворює у складі виконавчого комітету ради орган з 

питань містобудування та архітектури. 

{Частина третя статті 51 в редакції Закону № 862-IV від 22.05.2003; 

із змінами, внесеними згідно із Законом № 3038-VI від 17.02.2011} 



4. Секретар сільської, селищної, міської ради входить до складу 

виконавчого комітету відповідної ради за посадою. Сільська, селищна, міська 

рада за пропозицією сільського, селищного, міського голови може прийняти 

рішення про входження старост до складу виконавчого комітету відповідної 

ради за посадою. 

{Частина четверта статті 51 в редакції Законів № 157-VIII від 

05.02.2015, № 1638-IX від 14.07.2021} 

5. Очолює виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради 

відповідно сільський, селищний, міський голова, районної у місті ради - 

голова відповідної ради. У виконавчому комітеті сільської ради функції 

секретаря виконавчого комітету за рішенням ради може здійснювати 

секретар відповідної ради. 

6. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто 

працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань 

виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках 

звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з 

відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та 

інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого 

комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету. 

7. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють 

у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження 

сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим 

Законом для сільського, селищного, міського голови. 

8. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його 

утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - 

також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. 

9. До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної 

у місті ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря 

ради. 



Стаття 52. Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, 

міської, районної у місті ради 

1. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у 

разі її створення) ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені цим 

Законом до відання виконавчих органів ради. 

2. Виконавчий комітет ради: 

1) попередньо розглядає та схвалює проекти місцевих програм 

соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших 

питань, прогноз місцевого бюджету, проект місцевого бюджету, проекти 

рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради; 

{Пункт 1 частини другої статті 52 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2646-VIII від 06.12.2018} 

2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів 

ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної 

власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх 

керівників; 

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому 

відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових 

осіб. 

3. Сільська, селищна, міська рада може прийняти рішення про 

розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, 

управліннями, іншими виконавчими органами ради та сільським, селищним, 

міським головою (у тому числі з метою забезпечення надання 

адміністративних послуг у строк, визначений законом) в межах повноважень, 

наданих цим Законом виконавчим органам сільських, селищних, міських рад. 

{Частина третя статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

199-IX від 17.10.2019} 

Стаття 53. Організація роботи виконавчого комітету сільської, 

селищної, міської, районної у місті ради 



Основною формою роботи виконавчого комітету сільської, селищної, 

міської, районної у місті (у разі її створення) ради є його засідання. Засідання 

виконавчого комітету скликаються відповідно сільським, селищним, міським 

головою (головою районної у місті ради), а в разі його відсутності чи 

неможливості здійснення ним цієї функції - заступником сільського, 

селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

(районної у місті ради - заступником голови ради) в міру необхідності, але не 

рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь 

більше половини від загального складу виконавчого комітету. 

Повноваження, пов’язані з наданням адміністративних послуг, 

здійснюються виконавчим комітетом сільської, селищної, міської, районної у 

місті (у разі її створення) ради у визначений законом строк. 

{Статтю 53 доповнено частиною другою згідно із Законом № 199-IX від 

17.10.2019} 

Стаття 54. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської, 

селищної, міської, районної у місті ради 

1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада у 

межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, 

управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що 

належать до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. 

Організаційні засади реалізації повноважень виконавчих органів сільських, 

селищних, міських рад щодо здійснення державної регуляторної політики 

визначаються Законом України "Про засади державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності". 

{Частина перша статті 54 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2388-VI від 01.07.2010} 

2. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і 

підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому 

комітету, сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті 

ради. 



3. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради 

призначаються на посаду і звільняються з посади сільським, селищним, 

міським головою, головою районної у місті ради одноособово, а у випадках, 

передбачених законом, - за погодженням з відповідними органами 

виконавчої влади. 

4. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради 

затверджуються відповідною радою. 

Стаття 54-1. Cтароста 

1. Староста затверджується сільською, селищною, міською радою на 

строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, 

міського голови, що вноситься за результатами громадського обговорення 

(громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з 

громадськістю), проведеного у межах відповідного старостинського округу. 

Кандидатура старости вноситься на громадське обговорення (громадські 

слухання, збори громадян, інші форми консультацій з громадськістю) 

сільським, селищним, міським головою та вважається погодженою з 

жителями відповідного старостинського округу, якщо в результаті 

громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших 

форм консультацій з громадськістю) отримала таку підтримку у 

старостинському окрузі: 

з кількістю жителів до 1500 - більше 20 відсотків голосів жителів від 

загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є 

громадянами України і мають право голосу на виборах; 

з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч - більше 17 відсотків голосів; 

з кількістю жителів від 10 тисяч до 20 тисяч - більше 14 відсотків голосів; 

з кількістю жителів від 20 тисяч до 30 тисяч - більше 10 відсотків голосів; 

з кількістю жителів більше 30 тисяч - більше 7 відсотків голосів жителів 

від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є 

громадянами України і мають право голосу на виборах. 



За результатами проведеного громадського обговорення (громадських 

слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) 

кандидатури старости складається протокол, який має містити такі відомості: 

дата (період) і місце проведення громадського обговорення (громадських 

слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), 

кількість жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами 

України і мають право голосу на виборах, відомості про кандидатуру 

старости, кількість учасників громадського обговорення (громадських 

слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), які 

підтримали відповідну кандидатуру, із зазначенням прізвища, власного імені 

(усіх власних імен) та по батькові (за наявності), числа, місяця і року 

народження, серії та номера паспорта громадянина України (тимчасового 

посвідчення громадянина України - для осіб, недавно прийнятих до 

громадянства України), що засвідчується підписом таких учасників. 

Кандидатура старости відповідного старостинського округу, не 

підтримана сільською, селищною, міською радою, не може бути повторно 

внесена для затвердження в цьому старостинському окрузі протягом 

поточного скликання відповідної сільської, селищної, міської ради. 

Порядок проведення громадського обговорення (громадських слухань, 

зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) кандидатури 

старости затверджується сільською, селищною, міською радою. 

2. Староста працює на постійній основі в апараті відповідної ради та її 

виконавчого комітету, а в разі обрання членом цього виконавчого комітету - 

у виконавчому комітеті ради. 

На старосту поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його 

діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для 

сільського, селищного, міського голови. 

3. Порядок організації роботи старости визначається цим Законом та 

іншими законами України, а також Положенням про старосту. 



4. Старостинський округ утворюється відповідною сільською, селищною, 

міською радою у складі одного або декількох населених пунктів (крім 

адміністративного центру територіальної громади), на території якого (яких) 

проживає не менше 500 жителів. При утворенні старостинських округів 

враховуються історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що 

впливають на соціально-економічний розвиток таких старостинських округів 

та відповідної територіальної громади. 

5. Староста: 

1) уповноважений сільською, селищною, міською радою, яка його 

затвердила, діяти в інтересах жителів відповідного старостинського округу у 

виконавчих органах сільської, селищної, міської ради; 

2) бере участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради 

та засіданнях її постійних комісій з правом дорадчого голосу. Бере участь у 

засіданнях виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради; 

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської, 

селищної, міської ради, засіданнях її постійних комісій та виконавчого 

комітету з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного 

старостинського округу; 

4) сприяє жителям відповідного старостинського округу у підготовці 

документів, що подаються до органів місцевого самоврядування та місцевих 

органів виконавчої влади, а також у поданні відповідних документів до 

зазначених органів. За рішенням відповідної сільської, селищної, міської 

ради надає адміністративні послуги та/або виконує окремі завдання 

адміністратора центру надання адміністративних послуг (у разі утворення 

такого центру); 

5) бере участь в організації виконання рішень сільської, селищної, міської 

ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського, селищного, міського 

голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні 

контролю за їх виконанням; 



6) бере участь у підготовці пропозицій до проекту місцевого бюджету в 

частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного 

старостинського округу; 

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, 

міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського 

округу виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, 

установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб; 

8) бере участь у підготовці проектів рішень сільської, селищної, міської 

ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на 

території відповідного старостинського округу; 

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів 

комунальної власності, розташованих на території відповідного 

старостинського округу; 

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою 

відповідного старостинського округу та інформує сільського, селищного, 

міського голову, виконавчі органи сільської, селищної, міської ради про 

результати такого контролю; 

11) отримує від виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, 

підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб 

інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому 

повноважень; 

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, 

організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших 

форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення 

у відповідному старостинському окрузі; 

13) здійснює інші повноваження, визначені цим Законом та іншими 

законами України. 

6. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним і 

підзвітним сільській, селищній, міській раді та підконтрольним сільському, 

селищному, міському голові. Староста не рідше одного разу на рік, протягом 



першого кварталу року, наступного за звітним, а на вимогу не менш як 

третини депутатів - у визначений сільською, селищною, міською радою 

термін, звітує про свою роботу перед такою радою, жителями 

старостинського округу. Заслуховування звіту старости перед жителями 

старостинського округу відбувається на відкритій зустрічі, у спосіб, що дає 

можливість жителям старостинського округу поставити запитання, 

висловити зауваження та внести пропозиції. Інформація про відповідну 

зустріч, а також письмовий звіт старости оприлюднюються на офіційному 

веб-сайті сільської, селищної, міської ради та розміщуються у приміщенні 

ради не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення відповідної 

зустрічі. Порядок звітування старости визначається Положенням про 

старосту. 

{Закон доповнено статтею 54-1 згідно із Законом № 1848-VIII від 

09.02.2017; в редакції Законів № 805-IX від 16.07.2020, № 1638-IX від 

14.07.2021} 

Стаття 55. Голова районної, обласної, районної у місті ради 

1. Голова районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради 

обирається відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її 

депутатів на строк повноважень ради. 

{Частина перша статті 55 в редакції Закону № 806-VI від 25.12.2008} 

2. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним 

повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, 

передбачених частинами четвертою та п'ятою цієї статті. Голова ради 

вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських 

повноважень або повноважень голови. 

{Частина друга статті 55 в редакції Закону № 806-VI від 25.12.2008} 

3. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший 

представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою 

роботою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою 

оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної 



практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або 

підприємницькою діяльністю, входити до складу правління, інших 

виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або 

організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи 

здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать 

державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи 

територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії 

господарської організації). 

{Частина третя статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

4711-VI від 17.05.2012, № 1700-VII від 14.10.2014} 

4. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути 

звільнений з посади радою шляхом таємного голосування. Питання про 

звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не 

менш як третини депутатів від загального складу ради. 

{Абзац перший частини четвертої статті 55 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 1184-VII від 08.04.2014} 

Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення 

нею повноважень депутата цієї ради. 

{Частина четверта статті 55 в редакції Закону № 806-VI від 

25.12.2008} 

5. Повноваження голови районної, обласної, районної у місті ради також 

вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата 

ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення 

ним повноважень голови ради. 

{Абзаци перший - четвертий частини п'ятої статті 55 замінено одним 

абзацом згідно із Законом № 1700-VII від 14.10.2014} 

Зазначені повноваження голови районної, обласної, районної у місті 

ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з 

дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома 

зазначений факт. 



{Частина п'ята статті 55 в редакції Закону № 806-VI від 25.12.2008} 

6. Голова районної, обласної, районної у місті ради: 

1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома 

населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які 

передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради; 

2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, 

доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням; 

3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду відповідно 

заступника голови районної, районної у місті ради чи першого заступника, 

заступника голови обласної ради; вносить на затвердження ради пропозиції 

щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання; 

{Пункт 3 частини шостої статті 55 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 806-VI від 25.12.2008} 

4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій 

ради; 

5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, 

сприяє організації виконання їх рекомендацій; 

6) організує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх 

повноважень; 

7) організує відповідно до законодавства проведення референдумів та 

виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування; 

8) організує роботу президії (колегії) ради (у разі її створення); 

9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних 

підрозділів виконавчого апарату ради; 

10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради; 

11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її 

виконавчого апарату; 

12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради; 

13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян та доступу до 

публічної інформації; веде особистий прийом громадян; 



{Пункт 13 частини шостої статті 55 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1170-VII від 27.03.2014} 

14) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення 

громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, 

вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради; 

15) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими 

органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими 

колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і 

громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства; 

16) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними 

актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, 

які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а 

також повноваження районних, обласних рад та їх органів; 

17) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, 

у тому числі про виконання Закону України "Про доступ до публічної 

інформації", здійснення державної регуляторної політики відповідно 

виконавчим апаратом районної, обласної ради, районної у місті ради, а на 

вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін; 

{Пункт 17 частини шостої статті 55 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 2388-VI від 01.07.2010, № 1170-VII від 27.03.2014} 

18) вирішує інші питання, доручені йому радою. 

7. Голова районної, обласної, районної у місті ради в межах своїх 

повноважень видає розпорядження. 

Стаття 56. Заступник голови районної, районної у місті ради та 

перший заступник, заступник голови обласної ради 

1. Районна, районна у місті рада обирає заступника голови ради. 

Обласна рада обирає першого заступника, заступника голови ради. 

2. Заступник голови районної, районної у місті (у разі її створення) ради, 

перший заступник, заступник голови обласної ради обираються відповідною 

радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом 



таємного голосування і здійснюють свої повноваження до припинення ними 

повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків 

дострокового припинення їх повноважень у порядку, встановленому 

частинами третьою та четвертою цієї статті. 

3. Повноваження заступника голови районної у місті, районної ради, 

першого заступника, заступника голови обласної ради можуть бути 

достроково припинені без припинення повноважень депутата відповідної 

ради за рішенням відповідної ради, що приймається шляхом таємного 

голосування. Питання про дострокове припинення їх повноважень може бути 

внесено на розгляд відповідної ради на вимогу не менш як третини депутатів 

від загального складу ради або голови ради. 

4. Повноваження заступника голови районної у місті, районної ради, 

першого заступника, заступника голови обласної ради також вважаються 

достроково припиненими без припинення повноважень депутата відповідної 

ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення 

ним повноважень заступника (першого заступника) голови ради. 

{Абзаци перший - четвертий частини четвертої статті 56 замінено 

одним абзацом згідно із Законом № 1700-VII від 14.10.2014} 

Зазначені повноваження заступника (першого заступника) голови ради 

припиняються з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до 

відома зазначений факт. 

5. У випадках, передбачених частинами третьою та четвертою цієї статті, 

відповідна особа звільняється з посади заступника (першого заступника) 

голови ради з дня припинення її повноважень. 

6. Заступник голови районної у місті, районної ради, перший заступник 

голови обласної ради здійснює повноваження голови відповідної ради за 

відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі 

неможливості виконання головою ради своїх обов'язків з інших причин. 

7. Заступник голови обласної ради здійснює повноваження першого 

заступника голови обласної ради, у тому числі передбачені частиною шостою 



цієї статті, за відсутності першого заступника голови обласної ради або 

неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин. 

8. Заступник голови районної у місті, районної ради, перший заступник, 

заступник голови обласної ради працюють у раді на постійній основі. На них 

поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою 

роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для голови ради. 

{Стаття 56 в редакції Закону № 806-VI від 25.12.2008} 

Стаття 57. Президія (колегія) районної, обласної ради 

1. Районна, обласна рада може утворити президію (колегію) ради. 

Президія (колегія) ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує 

узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на 

розгляд ради. Президія (колегія) ради може приймати рішення, які мають 

дорадчий характер. 

2. До складу президії (колегії) ради входять голова ради, відповідно 

заступник голови районної, районної у місті ради чи перший заступник, 

заступник голови обласної ради, голови постійних комісій ради, 

уповноважені представники депутатських груп і фракцій. 

{Частина друга статті 57 в редакції Закону № 806-VI від 25.12.2008} 

3. Президія (колегія) ради діє на основі Положення про неї, що 

затверджується радою. 

Стаття 58. Виконавчий апарат районної, обласної ради 

1. Виконавчий апарат районної, обласної ради забезпечує здійснення 

радою повноважень, наданих їй Конституцією України, цим та іншими 

законами. 

2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, 

інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 

ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії і 

зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, 

органами та посадовими особами місцевого самоврядування. Виконавчий 

апарат ради забезпечує виконання заходів з відстеження результативності 



регуляторних актів, прийнятих відповідною радою, якщо рішенням цієї ради 

повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження 

результативності цих регуляторних актів не делеговано відповідним 

місцевим державним адміністраціям. 

{Частина друга статті 58 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2388-VI від 01.07.2010} 

3. Виконавчий апарат ради утворюється відповідною радою. Його 

структура, чисельність, визначена відповідно до типових штатів, 

затверджених Кабінетом Міністрів України, та витрати на утримання 

встановлюються радою за поданням її голови. 

{Частина третя статті 58 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням 

Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008} 

{Щодо зупинення та відновлення дії частини третьої додатково див. 

Закони № 489-V від 19.12.2006, № 749-V від 15.03.2007} 

4. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова відповідної ради. 

Стаття 59. Акти органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування 

1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у 

формі рішень. 

{Офіційне тлумачення положень частини першої статті 59 див. в 

Рішенні Конституційного Суду № 7-рп/2009 від 16.04.2009} 

2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після 

обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, 

передбачених цим Законом. При встановленні результатів голосування до 

загального складу сільської, селищної, міської ради включається сільський, 

селищний, міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, 

і враховується його голос. 

Рішення ради щодо безоплатної передачі земельної ділянки комунальної 

власності у приватну власність (крім земельних ділянок, що перебувають у 



користуванні громадян, та випадків передачі земельної ділянки власнику 

розташованого на ній жилого будинку, іншої будівлі, споруди) приймається 

не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. 

{Частину другу статті 59 доповнено абзацом другим згідно із 

Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 

3. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім 

випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 

43 та статтями 55, 56 цього Закону, в яких рішення приймаються таємним 

голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому 

оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про 

доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті ради 

розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого 

строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного 

голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради. 

{Частина третя статті 59 в редакції Закону № 842-VIII від 26.11.2015} 

4. Рішення сільської, селищної, міської ради у п'ятиденний строк з 

моменту його прийняття може бути зупинено сільським, селищним, міським 

головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням 

зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути 

рішення. Якщо рада відхилила зауваження сільського, селищного, міського 

голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від 

загального складу ради, воно набирає чинності. 

5. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного 

оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший 

строк введення цих актів у дію. 

{Частина п'ята статті 59 в редакції Закону № 1170-VII від 27.03.2014} 

6. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у 

разі її створення) ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення 

виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/print#n895


загального складу виконавчого комітету і підписуються сільським, 

селищним, міським головою, головою районної у місті ради. 

7. У разі незгоди сільського, селищного, міського голови (голови 

районної у місті ради) з рішенням виконавчого комітету ради він може 

зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на 

розгляд відповідної ради. 

8. Сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, 

районної, обласної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження. 

9. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної 

компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною 

радою. 

10. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів 

їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються 

незаконними в судовому порядку. 

{Офіційне тлумачення положень частини десятої статті 59 див. в 

Рішенні Конституційного Суду № 7-рп/2009 від 16.04.2009} 

11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно 

до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Проекти актів 

органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, 

передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім 

випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних 

випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються 

негайно після їх підготовки. 

В актах та проектах актів органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи 

інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи 

розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови 

отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб 



та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а 

також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом. 

{Частина одинадцята статті 59 в редакції Закону № 1170-VII від 

27.03.2014} 

12. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які 

відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, 

розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, 

встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності". 

{Статтю 59 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом № 

2388-VI від 01.07.2010} 

Стаття 59-1. Конфлікт інтересів 

1. Сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, 

селищної, міської ради, голова, заступник голови, депутат районної, 

обласної, районної у місті ради публічно повідомляє про конфлікт інтересів, 

який виник під час участі у засіданні ради, іншого колегіального органу 

(комісії, комітету, колегії тощо), відповідному колегіальному органу та не 

бере участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідним 

колегіальним органом. 

2. Якщо неучасть осіб, зазначених у частині першій цієї статті, у 

прийнятті рішення призведе до втрати повноважності відповідної ради, 

іншого колегіального органу, особи, у яких наявний конфлікт інтересів, 

беруть участь у прийнятті радою, іншим колегіальним органом рішення, за 

умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів під час 

засідання колегіального органу. 

3. Якщо повідомлення про конфлікт інтересів здійснено на засіданні 

ради, іншого колегіального органу, інформація про таке повідомлення 

обов’язково вноситься до протоколу засідання ради, іншого колегіального 

органу. 



{Закон доповнено статтею 59-1 згідно із Законом № 1700-VII від 

14.10.2014; в редакції Закону № 1258-IX від 19.02.2021} 

Розділ III  

МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

Стаття 60. Право комунальної власності 

1. Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить 

право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих 

бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та 

організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, 

частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади 

культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального 

обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, 

визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а 

також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом 

відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем 

відкриття спадщини. 

{Частина перша статті 60 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

997-V від 27.04.2007} 

2. Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна 

територіальним громадам безоплатно державою, іншими суб'єктами права 

власності, а також майнових прав, створення, придбання майна органами 

місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом. 

3. Територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах 

безпосередньо або через органи місцевого самоврядування можуть 

об'єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об'єкти права 

комунальної власності, а також кошти місцевих бюджетів для виконання 

спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних 

підприємств, установ та організацій і створювати для цього відповідні органи 

і служби. 



4. Районні та обласні ради від імені територіальних громад сіл, селищ, 

міст здійснюють управління об'єктами їхньої спільної власності, що 

задовольняють спільні потреби територіальних громад. 

Визначення місцезнаходження комунального підприємства, установи, 

організації, що перебуває в управлінні відповідної районної, обласної ради, 

яке зазначається в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань при державній реєстрації 

зазначеного комунального підприємства, установи, організації як юридичної 

особи або державній реєстрації змін до відомостей про таку юридичну особу, 

здійснюється відповідно до статті 93 Цивільного кодексу України. 

{Частину четверту статті 60 доповнено абзацом другим згідно із 

Законом № 1025-IX від 02.12.2020} 

5. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах 

територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності 

щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права 

комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть 

передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове 

користування юридичним та фізичним особам, укладати договори в рамках 

державно-приватного партнерства, у тому числі концесійні договори, здавати 

їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати 

питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови 

використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у 

користування і оренду. 

{Частина п'ята статті 60 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

155-IX від 03.10.2019} 

6. Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної 

власності визначаються відповідною радою. Доходи від відчуження об'єктів 

права комунальної власності зараховуються до відповідних місцевих 

бюджетів і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених 

бюджетами розвитку. 



7. Майнові операції, які здійснюються органами місцевого 

самоврядування з об’єктами права комунальної власності, не повинні 

ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, скорочувати 

обсяги доходів місцевих бюджетів, зменшувати обсяг та погіршувати умови 

надання послуг населенню. 

{Частина сьома статті 60 в редакції Закону № 1025-IX від 02.12.2020} 

8. Право комунальної власності територіальної громади захищається 

законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права 

комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і 

передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо 

територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого 

нею органу, за винятком випадків, передбачених законом. 

9. Сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх створення) ради 

мають право: 

1) вносити пропозиції про передачу або продаж у комунальну власність 

відповідних територіальних громад підприємств, установ та організацій, їх 

структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та 

інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення 

комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальних 

громад; 

2) на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, 

інших об'єктів, розташованих на відповідній території, якщо вони можуть 

бути використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-

культурних потреб територіальних громад; 

3) мати об'єкти комунальної власності за межами відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць. 

Стаття 61. Місцеві бюджети 

1. Органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, районах у 

містах (у разі їх створення) самостійно складають та схвалюють прогнози 



відповідних місцевих бюджетів, розробляють, затверджують і виконують 

відповідні місцеві бюджети згідно з Бюджетним кодексом України. 

{Частина перша статті 61 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

2457-VI від 08.07.2010, № 2646-VIII від 06.12.2018} 

2. Районні та обласні ради затверджують районні та обласні бюджети, 

які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу 

між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з 

коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації 

спільних соціально-економічних та культурних програм, контролюють їх 

виконання. 

3. Складання і схвалення прогнозів районних і обласних бюджетів, 

складання і виконання відповідних бюджетів здійснюють відповідні 

державні адміністрації згідно з Бюджетним кодексом України. 

{Частина третя статті 61 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

2457-VI від 08.07.2010, № 2646-VIII від 06.12.2018} 

4. Самостійність місцевих бюджетів гарантується власними та 

закріпленими за ними на стабільній основі законом загальнодержавними 

доходами, а також правом самостійно визначати напрями використання 

коштів місцевих бюджетів відповідно до закону. 

5. Втручання державних органів у процес складання, затвердження і 

виконання місцевих бюджетів не допускається, за винятком випадків, 

передбачених цим та іншими законами. 

Стаття 62. Участь держави у формуванні доходів місцевих бюджетів 

1. Держава фінансово підтримує місцеве самоврядування, бере участь у 

формуванні доходів місцевих бюджетів, здійснює контроль за законним, 

доцільним, економним, ефективним витрачанням коштів та належним їх 

обліком. Вона гарантує органам місцевого самоврядування доходну базу, 

достатню для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних 

соціальних потреб. У випадках, коли доходи від закріплених за місцевими 

бюджетами загальнодержавних податків та зборів перевищують мінімальний 



розмір місцевого бюджету, держава вилучає із місцевого бюджету до 

державного бюджету частину надлишку в порядку, 

встановленому Бюджетним кодексом України. 

{Частина перша статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2457-VI від 08.07.2010} 

2. Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначаються на основі 

фінансових нормативів бюджетної забезпеченості з урахуванням 

економічного, соціального, природного та екологічного стану відповідних 

територій виходячи з рівня мінімальних соціальних потреб, встановленого 

законом. 

{Частина друга статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2457-VI від 08.07.2010} 

Стаття 63. Доходи місцевих бюджетів 

1. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, 

визначених законом, джерел та закріплених у встановленому законом 

порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів. 

2. Доходи місцевих бюджетів районних у містах рад (у разі їх створення) 

формуються відповідно до обсягу повноважень, що визначаються 

відповідними міськими радами. 

3. Склад доходів місцевих бюджетів визначається Бюджетним кодексом 

України та законом про Державний бюджет України. 

{Частина третя статті 63 в редакції Закону № 2457-VI від 08.07.2010} 

4. Доходи місцевого бюджету зараховуються до загального або 

спеціального фонду місцевого бюджету відповідно до вимог Бюджетного 

кодексу України та закону про Державний бюджет України. 

{Частина четверта статті 63 в редакції Закону № 2457-VI від 

08.07.2010} 

5. У складі надходжень спеціального фонду місцевого бюджету 

виділяються надходження бюджету розвитку, які формуються відповідно до 

вимог Бюджетного кодексу України. 



{Частина п'ята статті 63 в редакції Закону № 2457-VI від 08.07.2010} 

6. Кошти державного бюджету, що передаються у вигляді дотацій та 

субвенцій, затверджуються у законі про Державний бюджет України для 

кожного відповідного місцевого бюджету згідно з Бюджетним кодексом 

України. 

{Частина шоста статті 63 в редакції Закону № 2457-VI від 08.07.2010} 

7. Кошти, передані державою у вигляді дотацій та субвенцій, можуть 

розподілятися Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, 

міськими (міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст 

обласного значення), районними радами між відповідними місцевими 

бюджетами та використовуватися для фінансування спільних проектів 

відповідних територіальних громад. 

{Частина сьома статті 63 в редакції Закону № 2457-VI від 08.07.2010} 

Стаття 64. Видатки місцевих бюджетів 

1. Видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на 

потреби територіальних громад, їх розмір і цільове спрямування 

визначаються відповідними рішеннями про місцевий бюджет; видатки, 

пов'язані із здійсненням районними, обласними радами заходів щодо 

забезпечення спільних інтересів територіальних громад, - відповідними 

рішеннями про районний та обласний бюджети. 

{Частина перша статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2457-VI від 08.07.2010} 

2. Сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх створення) ради та 

їх виконавчі органи самостійно розпоряджаються коштами відповідних 

місцевих бюджетів, визначають напрями їх використання. 

3. Районні, обласні бюджети виконують місцеві державні адміністрації в 

цілях і обсягах, що затверджуються відповідними радами. 

4. Видатки місцевого бюджету формуються відповідно до розмежування 

видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, для 

виконання повноважень органів місцевого самоврядування. 



{Частина четверта статті 64 в редакції Закону № 2457-VI від 

08.07.2010} 

5. Видатки місцевого бюджету здійснюються із загального та 

спеціального фондів місцевого бюджету відповідно до вимог Бюджетного 

кодексу України та закону про Державний бюджет України. 

{Частина п'ята статті 64 в редакції Закону № 2457-VI від 08.07.2010} 

6. У складі витрат спеціального фонду місцевого бюджету виділяються 

витрати бюджету розвитку. 

{Частина шоста статті 64 в редакції Закону № 2457-VI від 08.07.2010} 

7. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм 

соціально-економічного розвитку відповідної території, пов'язаної із 

здійсненням інвестиційної діяльності, здійснення інших заходів, пов'язаних з 

розширеним відтворенням, а також на погашення місцевого боргу. 

{Частина сьома статті 64 в редакції Закону № 2457-VI від 08.07.2010} 

Стаття 65. Використання вільного залишку коштів місцевих 

бюджетів 

Перевищення залишку коштів загального фонду місцевого бюджету над 

оборотним залишком бюджетних коштів на кінець бюджетного періоду 

становить вільний залишок коштів місцевих бюджетів, який 

використовується на проведення витрат місцевого бюджету згідно із змінами 

до рішення про місцевий бюджет. 

{Стаття 65 в редакції Закону № 2457-VI від 08.07.2010} 

Стаття 66. Збалансування місцевих бюджетів 

{Назва статті 66 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2457-VI від 

08.07.2010} 

1. Місцеві бюджети мають бути достатніми для забезпечення виконання 

органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень та 

забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних 

потреб. 



2. Повноваження на здійснення витрат місцевого бюджету мають 

відповідати обсягу надходжень місцевого бюджету. 

{Частина друга статті 66 в редакції Закону № 2457-VI від 08.07.2010} 

3. У разі коли вичерпано можливості збалансування місцевих бюджетів і 

при цьому не забезпечується покриття видатків, необхідних для здійснення 

органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень та 

забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних 

потреб, держава забезпечує збалансування місцевих бюджетів шляхом 

передачі необхідних коштів до відповідних місцевих бюджетів у вигляді 

дотацій та субвенцій відповідно до закону. 

{Частина третя статті 66 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2457-VI від 08.07.2010} 

Стаття 67. Фінансове забезпечення витрат, пов'язаних із 

здійсненням органами місцевого самоврядування повноважень органів 

виконавчої влади та виконанням рішень органів державної влади 

{Назва статті 67 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2457-VI від 

08.07.2010} 

1. Держава фінансово забезпечує здійснення органами місцевого 

самоврядування наданих законом повноважень органів виконавчої влади у 

повному обсязі за рахунок закріплення за відповідними місцевими 

бюджетами джерел доходів бюджету, надання трансфертів з державного 

бюджету, а також передання органам місцевого самоврядування відповідних 

об'єктів державної власності. 

{Частина перша статті 67 в редакції Закону № 2457-VI від 08.07.2010} 

2. Рішення органів державної влади, які призводять до додаткових 

видатків органів місцевого самоврядування, обов'язково супроводжуються 

передачею їм необхідних фінансових ресурсів. Вказані рішення виконуються 

органами місцевого самоврядування в межах переданих їм фінансових 

ресурсів. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок 



рішень органів державної влади і попередньо не забезпечені відповідними 

фінансовими ресурсами, компенсуються державою. 

Стаття 68. Утворення цільових фондів 

1. Органи місцевого самоврядування можуть утворювати цільові фонди, 

які є складовою спеціального фонду відповідного місцевого бюджету. 

2. Порядок формування та використання цільових фондів визначається 

положенням про ці фонди, що затверджується відповідною місцевою радою. 

{Стаття 68 в редакції Закону № 2813-IV від 06.09.2005} 

Стаття 69. Місцеві податки і збори 

1. Органи місцевого самоврядування відповідно до Податкового кодексу 

Українивстановлюють місцеві податки і збори. Місцеві податки і збори 

зараховуються до відповідних місцевих бюджетів у порядку, 

встановленому Бюджетним кодексом України з урахуванням особливостей, 

визначених Податковим кодексом України. 

{Частина перша статті 69 в редакції Закону № 2756-VI від 02.12.2010} 

(…) 

Стаття 70. Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-

кредитних відносинах 

1. Рада або за її рішенням інші органи місцевого самоврядування можуть 

здійснювати місцеві запозичення та отримувати позики місцевим бюджетам 

відповідно до вимог, встановлених Бюджетним кодексом України. 

{Частина перша статті 70 в редакції Закону № 2457-VI від 08.07.2010} 

2. Органи місцевого самоврядування можуть створювати комунальні 

банки та інші фінансово-кредитні установи, виступати гарантами кредитів 

підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності 

відповідних територіальних громад, а також зобов’язань інших підприємств, 

установ та організацій у випадках, передбачених цим Законом, здійснювати 

розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах з 

дотриманням вимог, встановлених Бюджетним кодексом України та іншими 

законами України. 



{Частина друга статті 70 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

2457-VI від 08.07.2010, № 1639-IX від 14.07.2021} 

Розділ IV  

ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Стаття 71. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та 

посадових осіб 

1. Територіальні громади, органи та посадові особи місцевого 

самоврядування самостійно реалізують надані їм повноваження. 

2. Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права 

втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією 

України, цим та іншими законами до повноважень органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм радами 

повноважень, та в інших випадках, передбачених законом. 

3. У разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань, які 

зачіпають інтереси місцевого самоврядування, вона повинна повідомити про 

це відповідні органи та посадових осіб місцевого самоврядування. 

4. Органи та посадові особи місцевого самоврядування мають право 

звертатися до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів 

виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій, які обмежують права територіальних громад, 

повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 

Стаття 72. Підзвітність і підконтрольність місцевих державних 

адміністрацій районним, обласним радам 

1. Місцеві державні адміністрації є підзвітними відповідним районним, 

обласним радам у виконанні програм соціально-економічного і культурного 

розвитку, районних, обласних бюджетів, підзвітними і підконтрольними у 

частині повноважень, делегованих їм відповідними районними, обласними 

радами, а також у виконанні рішень рад з цих питань. 



2. Районна, обласна рада може шляхом таємного голосування висловити 

недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого 

Президент України приймає рішення і дає відповідній раді обґрунтовану 

відповідь. 

3. Якщо недовіру голові районної, обласної державної адміністрації 

висловили не менш як дві третини депутатів від загального складу 

відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови 

місцевої державної адміністрації. 

Стаття 73. Обов'язковість актів і законних вимог органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування 

1. Акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в 

місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у 

місті (у разі її створення) ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є 

обов'язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території 

органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, 

установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які 

постійно або тимчасово проживають на відповідній території. 

2. На вимогу відповідних органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування керівники розташованих або зареєстрованих на відповідній 

території підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності 

зобов'язані прибути на засідання цих органів для подання інформації з 

питань, віднесених до відання ради та її органів, відповіді на запити 

депутатів. 

3. Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та 

організації, а також громадяни несуть встановлену законом відповідальність 

перед органами місцевого самоврядування за заподіяну місцевому 

самоврядуванню шкоду їх діями або бездіяльністю, а також у результаті 

невиконання рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, 

прийнятих у межах наданих їм повноважень. 



Стаття 74. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування 

1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть 

відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, 

державою, юридичними і фізичними особами. 

2. Підстави, види і порядок відповідальності органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування визначаються Конституцією України, цим та 

іншими законами. 

Стаття 75. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування перед територіальними громадами 

1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, 

підконтрольними і відповідальними перед територіальними громадами. Вони 

періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення про 

виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, 

місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед 

територіальними громадами про свою діяльність. 

2. Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити 

повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо 

вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і 

свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом 

повноважень. 

3. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування територіальними громадами 

визначаються цим та іншими законами. 

Стаття 76. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування перед державою 

1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть 

відповідальність у разі порушення ними Конституції або законів України. 



2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань 

здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є 

підконтрольними відповідним органам виконавчої влади. 

Стаття 77. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування перед юридичними і фізичними особами 

1. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті 

неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого 

самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету, а в 

результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб 

місцевого самоврядування - за рахунок їх власних коштів у порядку, 

встановленому законом. 

2. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, 

що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або 

посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку. 

Стаття 78. Дострокове припинення повноважень ради 

1. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, 

обласної ради можуть бути достроково припинені у випадках: 

1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, 

цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги 

компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом; 

2) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, 

встановлені цим Законом, або рада не вирішує питань, віднесених до її 

відання; 

3) передбачених законами України "Про військово-цивільні 

адміністрації", "Про правовий режим воєнного стану"; 

{Частину першу статті 78 доповнено  пунктом 3 згідно із Законом № 

650-VIII від 17.07.2015; в редакції Закону № 2268-VIII від 18.01.2018} 

2. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті ради за 

наявності підстав, передбачених пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, та 

в інших випадках можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого 



референдуму. Порядок проведення місцевого референдуму щодо 

дострокового припинення повноважень ради визначається законом про 

місцеві референдуми. 

{Частина друга статті 78 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

995-VIII від 04.02.2016} 

3. Питання про дострокове припинення повноважень сільської, 

селищної, міської, районної в місті ради за рішенням місцевого референдуму 

може бути порушене сільським, селищним, міським головою, а також не 

менш як однією десятою частиною громадян, що проживають на відповідній 

території і мають право голосу. 

4. За наявності підстав, передбачених пунктами 1, 2 частини першої цієї 

статті, рішення суду про визнання актів ради незаконними, висновків 

відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може 

призначити позачергові вибори сільської, селищної, міської, районної у місті, 

районної, обласної ради. Питання про призначення Верховною Радою 

України позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної у місті, 

районної, обласної ради може порушуватись перед Верховною Радою 

України сільським, селищним, міським головою, головою обласної, 

Київської, Севастопольської міської державної адміністрації. 

{Частина четверта статті 78 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 995-VIII від 04.02.2016} 

5. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, 

обласної ради за наявності підстав, передбачених пунктом 3 частини першої 

цієї статті, достроково припиняються з дня набрання чинності актом 

Президента України про утворення відповідної військово-цивільної, 

військової адміністрації. 

{Статтю 78 доповнено новою частиною згідно із Законом № 995-VIII 

від 04.02.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2268-VIII від 

18.01.2018} 



6. У разі дострокового припинення повноважень ради позачергові 

місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у 

дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень 

відповідної ради. Порядок проведення позачергових виборів рад 

визначається законом про вибори. 

{Частина п'ята статті 78 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

1184-VII від 08.04.2014} 

7. Сільська, селищна, міська, районна в місті рада, щодо якої місцевим 

референдумом прийнято рішення про дострокове припинення повноважень, а 

також місцева рада, щодо якої Верховна Рада України прийняла рішення про 

призначення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового 

складу відповідної ради. 

{Частина шоста статті 78 в редакції Закону № 806-VI від 25.12.2008} 

Стаття 79. Дострокове припинення повноважень сільського, 

селищного, міського голови 

{Назва статті 79 в редакції Закону № 806-VI від 25.12.2008} 

1. Повноваження сільського, селищного, міського голови, вважаються 

достроково припиненими у разі: 

{Абзац перший частини першої статті 79 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 806-VI від 25.12.2008} 

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення 

ним повноважень голови; 

2) припинення його громадянства; 

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 

3-1) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до 

відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено 

стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися 

діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування; 



{Частину першу статті 79 доповнено пунктом 3-1 згідно із Законом № 

4711-VI від 17.05.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 224-VII від 

14.05.2013; в редакції Закону № 1700-VII від 14.10.2014} 

3--2) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів 

або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших 

передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України 

випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави; 

{Частину першу статті 79 доповнено пунктом 3-2 згідно із Законом № 

263-IX від 31.10.2019} 

 (…) 

4) відкликання з посади за народною ініціативою; 

{У частину першу статті 79 включено пункт 4 згідно із Законом № 595-

VIII від 14.07.2015} 

5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення 

таким, що помер; 

6) його смерті. 

2. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути 

також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони 

України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому 

повноважень. 

Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути 

достроково припинені також у випадках, передбачених законами України 

"Про військово-цивільні адміністрації", "Про правовий режим воєнного 

стану". 

{Частину другу статті 79 доповнено абзацом другим згідно із Законом 

№ 995-VIII від 04.02.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2268-

VIII від 18.01.2018} 

{Частина друга статті 79 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

650-VIII від 17.07.2015, № 995-VIII від 04.02.2016} 



3. Повноваження сільського, селищного, міського голови за наявності 

підстав, передбачених абзацом першим частини другої цієї статті, можуть 

бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за 

рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не 

менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. 

Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення 

повноважень сільського, селищного, міського голови визначається законом 

про місцеві референдуми. 

{Частина третя статті 79 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

806-VI від 25.12.2008, № 995-VIII від 04.02.2016} 

{Щодо конституційності положень частини третьої статті 79 див. 

Рішення Конституційного Суду № 1-рп/2000 від 09.02.2000} 

4. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового 

припинення повноважень сільського, селищного, міського голови 

приймається сільською, селищною, міською радою як за власною 

ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що 

проживають на відповідній території і мають право голосу. 

5. Сільський, селищний, міський голова може бути відкликаний з посади 

за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України "Про 

статус депутатів місцевих рад" з особливостями, передбаченими частинами 

шостою - десятою цієї статті, не раніше як через рік з моменту набуття ним 

повноважень. 

{Статтю 79 доповнено частиною згідно із Законом № 595-VIII від 

14.07.2015} 

6. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання сільського, 

селищного, міського голови за народною ініціативою приймається на зборах 

виборців у кількості не менше: 

1) 20 осіб для відкликання сільського голови; 

2) 30 осіб для відкликання селищного голови; 

3) 50 осіб для відкликання міського голови міст районного значення; 



4) 200 осіб для відкликання міського голови міст обласного значення; 

5) 400 осіб для відкликання міського голови міст Києва та Севастополя. 

Кількість членів ініціативної групи становить у разі відкликання: 

1) сільського, селищного голови - не менше 10 осіб; 

2) міського голови міста районного значення - не менше 20 осіб; 

3) міського голови міста обласного значення - не менше 50 осіб; 

4) міського голови міст Києва та Севастополя - не менше 75 осіб. 

{Статтю 79 доповнено частиною згідно із Законом № 595-VIII від 

14.07.2015} 

7. На підтримку пропозиції про відкликання сільського, селищного, 

міського голови має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість 

голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був 

обраний сільським, селищним, міським головою. 

Збір підписів проводиться у разі відкликання: 

1) сільського, селищного голови - протягом десяти днів; 

2) міського голови міста районного значення - протягом двадцяти днів; 

3) міського голови міста обласного значення, міст Києва та Севастополя 

- протягом тридцяти днів. 

Територіальна виборча комісія після надходження підписних листів та 

документів проведених зборів здійснює аналіз на відповідність їх 

оформлення вимогам цього Закону та Закону України "Про статус депутатів 

місцевих рад", перевіряє дотримання порядку збору підписів на підтримку 

пропозиції про відкликання з посади за народною ініціативою, вибірково 

перевіряє достовірність відомостей про громадян, що містяться в підписних 

листах, та їхніх підписів (не менше 10 відсотків від загальної кількості), за 

результатом чого приймає рішення, передбачене частиною восьмою цієї 

статті, у такі строки: 

{Абзац шостий частини сьомої статті 79 в редакції Закону № 805-IX від 

16.07.2020} 



1) у разі відкликання сільського, селищного голови - протягом десяти 

днів з дня їх отримання; 

{Абзац сьомий частини сьомої статті 79 в редакції Закону № 805-IX від 

16.07.2020} 

2) у разі відкликання міського голови міст районного значення - протягом 

двадцяти днів з дня їх отримання; 

{Абзац восьмий частини сьомої статті 79 в редакції Закону № 805-IX від 

16.07.2020} 

3) у разі відкликання міського голови міст обласного значення - протягом 

тридцяти днів з дня їх отримання; 

{Абзац дев'ятий частини сьомої статті 79 в редакції Закону № 805-IX 

від 16.07.2020} 

4) у разі відкликання міського голови міст Києва та Севастополя - 

протягом тридцяти п’яти днів з дня їх отримання. 

{Абзац десятий частини сьомої статті 79 в редакції Закону № 805-IX 

від 16.07.2020} 

{Статтю 79 доповнено частиною згідно із Законом № 595-VIII від 

14.07.2015} 

8. Якщо при ініціюванні відкликання сільського, селищного, міського 

голови за народною ініціативою дотримано вимоги цього Закону та Закону 

України "Про статус депутатів місцевих рад", кількість підписів виборців, які 

підтримують пропозицію про відкликання з посади, відповідає вимогам 

цього Закону, територіальна виборча комісія приймає рішення про звернення 

до відповідної місцевої ради (у разі якщо сільський, селищний, міських 

голова був обраний шляхом самовисування) або до партії, від місцевої 

організації якої його обрано, щодо відкликання сільського, селищного, 

міського голови за народною ініціативою. 

Якщо при ініціюванні відкликання сільського, селищного, міського 

голови за народною ініціативою не дотримано вимоги цього Закону 

та Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" та/або кількість 



підписів виборців, які підтримують пропозицію про відкликання з посади за 

народною ініціативою, не відповідає вимогам цього Закону та/або ініціативна 

група у встановлені цим Законом строки не подала до територіальної 

виборчої комісії підписні листи та документи проведених зборів виборців або 

подала їх після спливу встановлених строків, відповідна територіальна 

виборча комісія приймає рішення про припинення ініціативи щодо 

відкликання сільського, селищного, міського голови за народною 

ініціативою. 

Рішення про відкликання сільського, селищного, міського голови за 

народною ініціативою приймається за зверненням територіальної виборчої 

комісії вищим керівним органом партії, від місцевої організації якої його 

обрано. 

Рішення про відкликання сільського, селищного, міського голови за 

народною ініціативою, який був обраний шляхом самовисування, 

приймається за зверненням територіальної виборчої комісії відповідною 

сільською, селищною, міською радою більшістю голосів від її складу. 

У разі прийняття місцевою радою рішення про відкликання сільського, 

селищного, міського голови за народною ініціативою або у разі подання до 

місцевої ради рішення вищого керівного органу партії, місцева організація 

якої висувала відповідного кандидата на посаду сільського, селищного, 

міського голови, про відкликання сільського, селищного, міського голови за 

народною ініціативою, особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює 

повноваження сільського, селищного, міського голови, не пізніш як на 

п’ятнадцятий день з дня прийняття відповідного рішення звертається до 

Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових 

виборів сільського, селищного, міського голови. 

{Статтю 79 доповнено частиною згідно із Законом № 595-VIII від 

14.07.2015; в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020} 

9. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій 

сільського, селищного, міського голови незаконними, висновків відповідного 



комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити 

позачергові вибори сільського, селищного, міського голови. Питання про 

призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільського, 

селищного, міського голови може порушуватись перед Верховною Радою 

України відповідною сільською, селищною, міською радою, головою 

обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації. 

10. У разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, 

міського голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються 

Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня 

дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського 

голови. Порядок проведення позачергових виборів сільського, селищного, 

міського голови визначається законом про вибори. 

{Частина статті 79 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1184-VII 

від 08.04.2014} 

11. Повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються 

достроково, а відповідна особа звільняється з посади: 

1) з підстав, зазначених у пунктах 1, 2, 5, 6 частини першої цієї статті, - з 

дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома 

зазначений факт; 

{Пункт 1 частини статті 79 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

1700-VII від 14.10.2014} 

2) з підстав, зазначених у пунктах 3, 3-1 частини першої цієї статті, - з 

дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії 

відповідного рішення суду без прийняття рішення відповідної ради; 

{Частину статті 79 доповнено новим пунктом згідно із Законом № 

1700-VII від 14.10.2014} 

3) з підстав, зазначених в абзаці першому частини другої цієї статті, - з 

дня прийняття місцевим референдумом або відповідною радою рішення про 

дострокове припинення повноважень; 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/print#n1063


{Пункт 3 частини статті 79 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

995-VIII від 04.02.2016} 

3-1) з підстав, зазначених в абзаці другому частини другої цієї статті, - з 

дня набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної 

військово-цивільної, військової адміністрації населеного пункту (населених 

пунктів); 

{Частину одинадцяту статті 79 доповнено пунктом 3-1 згідно із 

Законом № 995-VIII від 04.02.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2268-VIII від 18.01.2018} 

4) у випадку, передбаченому частиною п'ятою цієї статті, - з моменту 

вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах; 

5) у випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої цієї статті, - з 

дня прийняття відповідною радою або вищим керівним органом відповідної 

політичної партії рішення про дострокове припинення повноважень 

сільського, селищного, міського голови. 

{Частину одинадцяту статті 79 доповнено пунктом 5 згідно із 

Законом № 595-VIII від 14.07.2015} 

{Частина статті 79 в редакції Закону № 806-VI від 25.12.2008} 

{Офіційне тлумачення положень статті 79 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 21-рп/2003 від 25.12.2003} 

Стаття 80. Дострокове припинення повноважень органів 

самоорганізації населення 

1. Повноваження органу самоорганізації населення припиняються 

достроково у разі: 

1) невиконання рішень сільської, селищної, міської, районної у місті (у 

разі її створення) ради, її виконавчого комітету, загальних зборів громадян 

або невиконання своїх повноважень; 

2) його саморозпуску. 



2. Рішення про дострокове припинення повноважень органу 

самоорганізації населення приймається загальними зборами громадян, що 

утворили даний орган, або відповідною радою. 

 

Розділ V 

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Положення цього Закону є основою для розробки та прийняття інших 

законодавчих актів про місцеве самоврядування в Україні, а також законів 

про міста Київ і Севастополь. 

2. Сільські, селищні, міські, районні в містах, районні, обласні ради після 

набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження, 

передбачені Конституцією України і цим Законом. 

Районні у містах ради після набрання чинності цим Законом здійснюють 

свої повноваження відповідно до закону. Обрання нового складу цих рад 

проводиться в порядку, що передбачається цим та іншими законами. 

Рішення про проведення референдумів територіальних громад міст з 

районним поділом щодо утворення (неутворення) районних у містах рад 

відповідно до статті 5 цього Закону приймаються на вимогу не менш як 

однієї десятої членів цих громад або половини від загального складу 

депутатів відповідних міських рад. Рішення міських рад з цього питання 

приймаються з урахуванням думки районних у містах рад та членів 

територіальних громад цих міст. Рішення територіальних громад міст з 

районним поділом або міських рад із зазначеного питання повинні бути 

прийняті не пізніш як за шість місяців до дня проведення чергових виборів. 

3. З набранням чинності цим Законом голови сільських, селищних, 

міських рад набувають статусу сільських, селищних, міських голів. 

4. До прийняття закону про вибори сільських, селищних, міських голів 

вибори сільських, селищних, міських голів проводяться в порядку, 

передбаченому Законом України "Про вибори депутатів і голів сільських, 

селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад". 



{Пункт 5 розділу V втратив чинність на підставі Закону № 2493-III від 

07.06.2001} 

6. До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій 

України у територіальних громадах, що складаються з жителів кількох 

населених пунктів, вибори депутатів сільських, селищних, міських рад, а 

також сільських, селищних, міських голів проводяться за нині діючим 

адміністративно-територіальним устроєм. 

6-1. До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій 

України закінчення повноважень сільських, селищних, міських рад, їхніх 

виконавчих органів, а також реорганізація сільських, селищних, міських рад, 

їхніх виконавчих органів як юридичних осіб у зв’язку із змінами в 

адміністративно-територіальному устрої України здійснюються з 

урахуванням таких положень: 

1) у день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, 

обраною територіальною громадою, територія якої затверджена Кабінетом 

Міністрів України (далі - сформована територіальна громада), припиняються 

повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, 

міських голів, обраних територіальними громадами, територія яких включена 

до території сформованої територіальної громади (далі - розформовані 

територіальні громади); 

2) після припинення повноважень сільських, селищних, міських рад, 

обраних розформованими територіальними громадами (далі - ради, що 

припиняються), їхні виконавчі комітети продовжують здійснювати свої 

повноваження до затвердження сільською, селищною, міською радою, 

обраною сформованою територіальною громадою (далі - новообрана рада), 

персонального складу її виконавчого комітету. Протягом зазначеного строку 

сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною 

громадою, очолює такі виконавчі комітети та входить до їх персонального 

складу; 



3) після припинення повноважень сільського голови, який одноособово 

виконував функції виконавчого органу ради, що припиняється, відповідні 

функції одноособово виконує сільський, селищний, міський голова, обраний 

сформованою територіальною громадою, з дня набуття ним повноважень до 

затвердження новообраною радою персонального складу її виконавчого 

комітету; 

4) сформована територіальна громада є правонаступником усього майна, 

прав та обов’язків розформованої територіальної громади з урахуванням 

особливостей, визначених підпунктами 5 і 6 цього пункту; 

5) якщо територія розформованої територіальної громади включена до 

територій кількох сформованих територіальних громад, кожна з цих громад 

стає правонаступником належних розформованій територіальній громаді: 

нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, розташованих на 

території сформованої територіальної громади; 

речей, призначених для обслуговування відповідних об’єктів нерухомого 

майна і пов’язаних з цим майном спільним призначенням (у тому числі у 

зв’язку із здійсненням відповідних повноважень або наданням послуг). 

Належність речей, призначених для обслуговування кожного об’єкта 

нерухомого майна і пов’язаних з цим майном спільним призначенням, 

визначається на підставі останньої суцільної інвентаризації; 

прав засновника (учасника) юридичної особи, заснованої розформованою 

територіальною громадою (у тому числі в особі відповідної сільської, 

селищної, міської ради), якщо місцезнаходженням такої юридичної особи є 

населений пункт, включений до території відповідної сформованої 

територіальної громади; 

6) майнові зобов’язання, майнові та немайнові права юридичних осіб - 

органів місцевого самоврядування розформованої територіальної громади, 

територія якої включена до територій кількох сформованих територіальних 

громад, розподіляються між правонаступниками таких юридичних осіб 

відповідно до передавальних актів пропорційно обсягу розподілу майна, 



майнових прав та залишків бюджетних коштів між сформованими 

територіальними громадами; 

7) новообрані ради можуть прийняти рішення про розподіл майна, 

майнових прав та зобов’язань розформованої територіальної громади, 

територія якої включена до територій кількох сформованих територіальних 

громад, за іншими критеріями, ніж визначені підпунктами 5 і 6 цього пункту. 

Такі рішення приймаються згідно з приписами бюджетного законодавства та 

враховуються при здійсненні реорганізації відповідних органів місцевого 

самоврядування і складанні передавальних актів (розподільчих балансів) за 

результатами реорганізації; 

8) не пізніше завершення другої сесії новообраної ради у порядку, 

визначеному цим пунктом, починається реорганізація відповідних 

юридичних осіб - сільських, селищних, міських рад, обраних 

розформованими територіальними громадами та розміщених поза 

адміністративним центром сформованої територіальної громади, шляхом їх 

приєднання до юридичної особи - сільської, селищної, міської ради, 

розміщеної в адміністративному центрі сформованої територіальної громади. 

Після завершення реорганізації відповідні сільські, селищні, міські ради 

припиняються як юридичні особи з урахуванням особливостей, визначених 

цим пунктом; 

9) юридична особа - сільська, селищна, міська рада, розміщена в 

адміністративному центрі сформованої територіальної громади, є 

правонаступником прав та обов’язків усіх юридичних осіб - сільських, 

селищних, міських рад, обраних розформованими територіальними 

громадами, з дня набуття повноважень новообраною радою; 

10) з дня затвердження новообраною радою персонального складу її 

виконавчого комітету починається реорганізація відповідних юридичних осіб 

- виконавчих комітетів рад, що припиняються, шляхом їх приєднання до 

юридичної особи - виконавчого комітету новообраної ради. Після 

завершення реорганізації відповідні юридичні особи - виконавчі комітети 



сільських, селищних, міських рад припиняються у порядку, визначеному цим 

пунктом; 

11) юридична особа - виконавчий комітет новообраної ради є 

правонаступником прав та обов’язків юридичних осіб - виконавчих комітетів 

рад, що припиняються, з дня затвердження новообраною радою 

персонального складу її виконавчого комітету; 

12) під час реорганізації юридичних осіб - органів місцевого 

самоврядування у випадках, визначених цим пунктом, не застосовуються 

положення законодавства щодо: 

необхідності одержання згоди кредиторів стосовно заміни боржника у 

зобов’язанні (переведення боргу); 

права кредиторів вимагати у зв’язку з проведенням реорганізації 

забезпечення виконання зобов’язань, їх дострокового припинення або 

виконання та відшкодування збитків; 

неможливості завершення реорганізації до задоволення вимог, заявлених 

кредиторами. 

Під час проведення реорганізації юридичних осіб - сільських, селищних, 

міських рад та/або їхніх виконавчих комітетів повноваження з управління 

справами таких юридичних осіб здійснює сільський, селищний, міський 

голова, обраний сформованою територіальною громадою. 

За поданням сільського, селищного, міського голови, обраного 

сформованою територіальною громадою, сільська, селищна, міська рада 

може утворювати комісії для забезпечення здійснення ним повноважень з 

управління справами юридичних осіб, що реорганізуються; 

13) після закінчення повноважень рад, що припиняються, їхніх 

виконавчих комітетів, сільського голови, який одноособово виконував 

функції виконавчого органу сільської ради, що припиняється, видані ними 

нормативно-правові акти, невиконані акти індивідуальної дії зберігають 

чинність на відповідних територіях та для відповідних осіб; 



14) новообрана рада, її виконавчий комітет можуть вносити зміни, 

визнавати такими, що втратили чинність, або скасовувати акти відповідних 

органів місцевого самоврядування, правонаступниками яких вони є, та їх 

посадових осіб; 

15) бюджети розформованих територіальних громад виконуються окремо 

до закінчення бюджетного періоду з урахуванням особливостей, 

встановлених підпунктами 16 і 17 цього пункту; 

16) новообрана рада може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, 

прийняті радами, що припиняються. 

У разі включення території однієї розформованої територіальної громади 

до територій кількох сформованих територіальних громад новообрана рада 

сформованої територіальної громади, на території якої розміщений 

адміністративний центр розформованої територіальної громади, може 

вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийнятих радою, що 

припиняється; 

17) до закінчення періоду окремого виконання бюджетів функції 

головних розпорядників, розпорядників бюджетних коштів розформованих 

територіальних громад продовжують здійснювати відповідні бюджетні 

установи в особі сільського, селищного, міського голови, обраного 

сформованою територіальною громадою (у разі включення території 

розформованої територіальної громади до територій кількох сформованих 

територіальних громад - в особі сільського, селищного, міського голови, 

обраного сформованою територіальною громадою, на території якої 

розміщений адміністративний центр розформованої територіальної громади), 

інших керівників бюджетних установ. 

До закінчення періоду окремого виконання бюджетів функції місцевих 

фінансових органів територіальних громад здійснюють: 

відповідні місцеві фінансові органи, утворені до затвердження Кабінетом 

Міністрів України територій територіальних громад; 



сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою 

територіальною громадою, якщо в територіальних громадах місцеві 

фінансові органи не були утворені згідно із законом (у разі включення 

території розформованої територіальної громади до територій кількох 

сформованих територіальних громад - сільський, селищний, міський голова, 

обраний сформованою територіальною громадою, на території якої 

розміщений адміністративний центр розформованої територіальної громади). 

Залишки коштів (у тому числі боргові зобов’язання), які утворилися на 

кінець бюджетного періоду на рахунках бюджетів розформованих 

територіальних громад, перераховуються одночасно до бюджету 

сформованої територіальної громади на підставі платіжних доручень за 

підписом сільського, селищного, міського голови, обраного сформованою 

територіальною громадою, або керівника відповідного місцевого 

фінансового органу, утвореного до затвердження Кабінетом Міністрів 

України територій територіальних громад. 

Дія абзацу п’ятого цього підпункту не поширюється на випадки 

включення території однієї розформованої територіальної громади до 

територій кількох сформованих територіальних громад. У такому разі 

залишки коштів (у тому числі боргові зобов’язання) між відповідними 

сформованими територіальними громадами розподіляються на підставі 

укладеного між ними договору з урахуванням цільового призначення коштів, 

особливостей розподілу майна та майнових прав розформованої 

територіальної громади, територія якої включена до території кількох 

сформованих територіальних громад, чисельності наявного населення, яке 

станом на 1 січня 2020 року проживало на території, що була включена до 

території відповідної сформованої територіальної громади. 

Залишки коштів (у тому числі боргові зобов’язання) перераховуються 

одночасно до бюджетів сформованих територіальних громад на підставі 

платіжних доручень за підписом сільського, селищного, міського голови, 

обраного сформованою територіальною громадою, на території якої 



розміщений адміністративний центр відповідної розформованої 

територіальної громади, або керівника відповідного місцевого фінансового 

органу, утвореного до затвердження Кабінетом Міністрів України територій 

територіальних громад. Розподіл залишків коштів має бути пропорційним 

розподілу фінансових (боргових) та/або майнових зобов’язань, що 

здійснюється у порядку правонаступництва, що обов’язково відображається 

у відповідному передавальному акті; 

18) державна реєстрація припинення юридичних осіб - сільських, 

селищних, міських рад, їхніх виконавчих комітетів здійснюється на підставі 

заяви, поданої суб’єкту державної реєстрації сільським, селищним, міським 

головою, обраним сформованою територіальною громадою, або 

уповноваженою ним особою. 

У разі включення території однієї розформованої територіальної громади 

до територій кількох сформованих територіальних громад державна 

реєстрація припинення юридичної особи - сільської, селищної, міської ради, 

обраної розформованою територіальною громадою, її виконавчих органів 

здійснюється на підставі заяви, поданої суб’єкту державної реєстрації 

сільським, селищним, міським головою, обраним сформованою 

територіальною громадою, на території якої розміщений адміністративний 

центр розформованої територіальної громади, або уповноваженою ним 

особою. 

Державна реєстрація припинення юридичних осіб - виконавчих комітетів 

сільських, селищних, міських рад, які забезпечують окреме виконання 

бюджетів розформованих територіальних громад, здійснюється не раніше 

затвердження бюджету сформованої територіальної громади. 

Сільські, селищні, міські ради та їхні виконавчі органи розформованих 

територіальних громад припиняються як юридичні особи з дня внесення 

запису про їх припинення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; 



19) державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу - 

новообрану раду, її виконавчий комітет, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, здійснюється на підставі заяви, поданої сільським, селищним, 

міським головою, обраним сформованою територіальною громадою, або 

уповноваженою ним особою; 

20) найменування представницького органу місцевого самоврядування 

сформованої територіальної громади як юридичної особи, як правило, 

складається з частини, яка є похідною від власного найменування населеного 

пункту, визначеного її адміністративним центром, у формі прикметника та 

відповідного загального найменування представницького органу місцевого 

самоврядування (сільська, селищна, міська рада). 

Найменування виконавчого органу місцевого самоврядування 

сформованої територіальної громади як юридичної особи, як правило, 

складається з відповідного загального найменування виконавчого органу 

місцевого самоврядування (виконавчий комітет, управління, відділ, 

департамент тощо) та повного найменування відповідного представницького 

органу місцевого самоврядування у родовому відмінку. 

{Розділ V доповнено пунктом 6-1 згідно із Законом  № 1009-IX від 

17.11.2020} 

6-2. До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій 

України припинення повноважень районних рад, а також припинення 

районних рад як юридичних осіб у зв’язку із змінами в адміністративно-

територіальному устрої України здійснюються з урахуванням таких 

положень: 

1) повноваження районних рад, які представляли спільні інтереси 

територіальних громад районів, ліквідованих Верховною Радою України 

(далі - ліквідовані райони), закінчуються в день набуття повноважень 

обраними на відповідних перших місцевих виборах районними радами 

районів, утворених Верховною Радою України (далі - новоутворені райони); 



2) не пізніше завершення другої сесії районної ради, яка представляє 

спільні інтереси територіальних громад новоутвореного району, у порядку, 

визначеному цим пунктом, починається реорганізація районних рад 

ліквідованих районів шляхом приєднання до районної ради, розміщеної в 

адміністративному центрі новоутвореного району, а у випадку, 

передбаченому підпунктом 5 цього пункту, - утворення районних рад як 

юридичних осіб; 

3) районна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад 

новоутвореного району, з дня набуття нею повноважень є правонаступником 

всього майна, прав та обов’язків районних рад, які представляли спільні 

інтереси територіальних громад ліквідованих районів, території яких 

включені до складу новоутвореного району, якщо інше не передбачено цим 

Законом; 

4) утворення та реорганізація районних рад як юридичних осіб 

здійснюються з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом; 

5) у разі відсутності районної ради в адміністративному центрі 

новоутвореного району утворення відповідної районної ради як юридичної 

особи публічного права здійснюється шляхом злиття районних рад 

ліквідованих районів, території яких включені до складу відповідного 

новоутвореного району. 

У разі відсутності районної ради в адміністративному центрі 

новоутвореного району, до територій якого включаються частини території 

одного або кількох ліквідованих районів, утворення відповідної районної 

ради як юридичної особи публічного права здійснюється шляхом виділу 

частини майна та зобов’язань районних рад ліквідованих районів, території 

яких включені до складу відповідного новоутвореного району; 

6) у разі якщо територіальні громади одного ліквідованого району 

включаються до складу кількох новоутворених районів реорганізація 

районної ради ліквідованого району здійснюється шляхом її приєднання до 

районної ради новоутвореного району, до складу якого включені території 



ліквідованого району, на яких станом на 1 січня 2020 року проживала 

найбільша чисельність наявного населення ліквідованого району; 

7) під час реорганізації юридичних осіб - районних рад у випадках, 

передбачених цим пунктом, не застосовуються положення законодавства 

щодо: 

необхідності одержання згоди кредиторів стосовно заміни боржника у 

зобов’язанні (переведення боргу); 

права кредиторів вимагати у зв’язку з проведенням реорганізації 

забезпечення виконання зобов’язань, їх дострокового припинення або 

виконання та відшкодування збитків; 

неможливості завершення реорганізації до задоволення вимог, заявлених 

кредиторами; 

8) державна реєстрація припинення юридичних осіб - районних рад 

здійснюється на підставі заяви, поданої суб’єкту державної реєстрації 

комісією з реорганізації або уповноваженою комісією особою; 

9) юридична особа - районна рада є такою, що припинилася, з дня 

внесення запису про її припинення до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; 

10) державна реєстрація створення районної ради - юридичної особи або 

змін до відомостей про юридичну особу - районну раду новоутвореного 

району, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, здійснюється на 

підставі заяви, поданої головою відповідної районної ради або 

уповноваженою ним особою, а в разі необрання голови районної ради - 

особою, визначеною тимчасовою президією районної ради; 

11) під час здійснення реорганізації юридичних осіб - районних рад 

повноваження з управління справами таких юридичних осіб здійснює комісія 

з реорганізації; 

12) видані районними радами ліквідованих районів нормативно-правові 

акти, невиконані акти індивідуальної дії зберігають чинність на відповідних 



територіях та для відповідних осіб і можуть бути змінені, визнані такими, що 

втратили чинність, або скасовані актом відповідної районної ради, 

правонаступником яких вона є; 

13) якщо територія ліквідованого району включена до територій кількох 

новоутворених районів, районна рада новоутвореного району стає 

правонаступником районної ради ліквідованого району щодо: 

нерухомого майна, розташованого на території новоутвореного району; 

речей, призначених для обслуговування відповідних об’єктів нерухомого 

майна і пов’язаних з цим майном спільним призначенням (у тому числі у 

зв’язку із здійсненням відповідних повноважень або наданням послуг). 

Належність речей, призначених для обслуговування кожного об’єкта 

нерухомого майна і пов’язаних з цим майном спільним призначенням, 

визначається на підставі останньої суцільної інвентаризації; 

прав засновника (учасника) юридичної особи, заснованої районною 

радою ліквідованого району, якщо місцезнаходженням такої юридичної 

особи є населений пункт, розміщений на території новоутвореного району; 

14) майнові зобов’язання юридичних осіб - районних рад ліквідованих 

районів розподіляються між районними радами новоутворених районів, до 

складу яких включені території ліквідованого району, відповідно до 

передавального акта (розподільчого балансу) пропорційно обсягу розподілу 

між ними майна, майнових зобов’язань та залишків бюджетних коштів; 

15) бюджети ліквідованих районів виконуються окремо до закінчення 

бюджетного періоду з урахуванням особливостей, встановлених цим 

підпунктом. 

Районна рада новоутвореного району може вносити зміни до рішень про 

місцеві бюджети, прийняті районними радами ліквідованих районів. 

У разі включення території ліквідованого району до територій кількох 

новоутворених районів районна рада новоутвореного району, до складу якого 

включені території ліквідованого району, на яких станом на 1 січня 2020 року 

проживала найбільша чисельність наявного населення ліквідованого району, 



може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийняті районними 

радами ліквідованих районів. 

До закінчення періоду окремого виконання бюджетів функції головних 

розпорядників, розпорядників бюджетних коштів районних бюджетів 

продовжують здійснювати відповідні бюджетні установи в особі їх 

керівників. 

До закінчення періоду окремого виконання бюджетів функції місцевих 

(районних) фінансових органів здійснюють відповідні місцеві (районні) 

фінансові органи, утворені до утворення та ліквідації районів. 

Залишки коштів (у тому числі боргові зобов’язання), що утворилися на 

кінець бюджетного періоду на рахунках районних бюджетів ліквідованих 

районів, перераховуються одночасно до районного бюджету новоутвореного 

району, бюджету територіальної громади з урахуванням цільового 

призначення таких коштів, особливостей розподілу нерухомого майна на 

підставі платіжних доручень за підписом голови районної ради 

новоутвореного району або голови комісії з реорганізації районної ради, що 

припиняється, або керівника місцевого фінансового органу, утвореного до 

утворення та ліквідації районів. 

Якщо територію ліквідованого району включено до складу територій 

кількох новоутворених районів, залишки коштів, що не мають цільового 

призначення, перераховуються до відповідних районних бюджетів 

пропорційно до чисельності наявного населення, яке станом на 1 січня 2020 

року проживало на територіях, включених до складу відповідних 

новоутворених районів. Залишки таких коштів перераховуються на підставі 

платіжних доручень за підписом голови комісії з реорганізації районної ради, 

що припиняється, або керівника місцевого фінансового органу, утвореного 

до утворення та ліквідації районів. Розподіл залишків коштів має бути 

пропорційним розподілу фінансових (боргових) та/або майнових зобов’язань, 

що здійснюється у порядку правонаступництва, що обов’язково 



відображається у відповідному передавальному акті або розподільчому 

балансі. 

{Розділ V доповнено пунктом 6-2 згідно із Законом  № 1009-IX від 

17.11.2020} 

7. До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій 

України територіальні громади села, селища, міста, що добровільно 

об'єдналися в одну територіальну громаду, шляхом місцевого референдуму 

можуть прийняти рішення про вихід з цієї громади лише за умови наявності 

фінансово-матеріальної бази, достатньої для забезпечення здійснення 

кожною з цих громад функцій і повноважень місцевого самоврядування 

відповідно до цього Закону. 

7-1. До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій 

України визначення адміністративних центрів територіальних громад та 

затвердження територій територіальних громад здійснює Кабінет Міністрів 

України. 

Рішення Кабінету Міністрів України про визначення адміністративних 

центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних 

громад подається до Центральної виборчої комісії для прийняття нею 

рішення про призначення перших місцевих виборів депутатів сільських, 

селищних, міських рад і сільських, селищних, міських голів відповідних 

територіальних громад. 

{Розділ V доповнено пунктом 7-1 згідно із Законом № 562-IX від 

16.04.2020} 

8. Облік даних про кількість і склад територіальних громад та органів 

місцевого самоврядування, подання їм методичної допомоги здійснюються 

Верховною Радою України. 

9. Правові засади бюджетного процесу та міжбюджетних відносин щодо 

місцевих бюджетів визначаються Бюджетним кодексом України. 

{Пункт 9 розділу V в редакції Закону № 2457-VI від 08.07.2010} 



10. З набранням чинності цим Законом майно, яке до 

прийняття Конституції України у встановленому законодавством порядку 

передане державою до комунальної власності адміністративно-

територіальних одиниць та набуте ними на інших законних підставах, крім 

майна, що відчужене у встановленому законом порядку, є комунальною 

власністю відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст. 

Майно, передане до комунальної власності областей і районів, а також 

набуте на інших законних підставах, є спільною власністю територіальних 

громад сіл, селищ, міст, управління яким відповідно до Конституції України 

здійснюють районні та обласні ради або уповноважені ними органи. 

Відчуження зазначеного майна здійснюється лише за рішенням власника або 

уповноваженого ним органу. 

За пропозицією сільських, селищних, міських рад районні, обласні ради 

повинні приймати рішення про передачу до комунальної власності 

відповідних територіальних громад окремих об'єктів, спільної власності 

територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють 

колективні потреби виключно цих територіальних громад. 

Правонаступник районної ради району, ліквідованого Верховною Радою 

України, після припинення відповідних районних рад як юридичних осіб, але 

не пізніше 1 липня 2021 року, зобов’язаний передати у комунальну власність 

територіальних громад усі об’єкти спільної власності територіальних громад 

району, які знаходяться на території цих територіальних громад, відповідно 

до розмежування видатків між бюджетами, встановлених Бюджетним 

кодексом України. 

{Пункт 10 розділу V доповнено новим абзацом згідно із Законом  № 1009-

IX від 17.11.2020} 

Правовий режим майна спільної власності територіальних громад 

визначається законом. 



Кабінет Міністрів України разом з Фондом державного майна України у 

двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом подають на розгляд 

Верховної Ради України проект закону про комунальну власність. 

11. Районні і обласні ради відповідно до вимог Конституції України та 

цього Закону у двомісячний термін після набрання чинності цим Законом 

обирають голів рад (де ці посади суміщають керівники місцевих державних 

адміністрацій) та утворюють виконавчий апарат рад, а також приймають 

рішення про делегування повноважень відповідним місцевим державним 

адміністраціям. 

11-1. Установити, що в період карантину, встановленого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України 

коронавірусної хвороби (COVID-19): 

1) пленарні засідання місцевих рад, засідання виконавчих комітетів 

сільських, селищних, міських рад, постійних депутатських комісій можуть 

проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне 

засідання), крім питань, що потребують таємного голосування; 

2) у разі відсутності у регламенті ради, виконавчого комітету ради, 

положенні про постійні комісії порядку проведення дистанційних засідань, 

такий порядок визначається сільським, селищним, міським головою, а у 

випадках, передбачених цим Законом, особою, яка виконує ці повноваження 

чи головує на засіданні колегіального органу, до внесення змін у відповідний 

регламент чи положення; 

3) порядок проведення дистанційних засідань повинен забезпечувати: 

можливість реалізації прав депутатів місцевих рад, членів виконавчого 

комітету ради; 

ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні колегіального органу; 

встановлення та фіксацію результатів голосування щодо кожного 

питання; 

4) до порядку денного дистанційних засідань можуть включатися 

виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші 



питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних 

ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями, чи реалізації 

повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання; 

5) рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів, 

членів виконавчого комітету і населення не пізніш як за 24 години до його 

початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до 

трансляції дистанційного засідання місцевої ради. Рішення про дистанційне 

засідання розміщується на офіційному веб-сайті ради з одночасним 

направленням цієї інформації та проектів актів із супровідними документами 

на офіційну електронну адресу кожного члена колегіального органу. 

Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу 

засідання; 

6) на проекти рішень, рішення органів місцевого самоврядування, їх 

посадових осіб, що передбачені цим пунктом, не поширюються 

вимоги Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності", частини третьої статті 15 Закону України "Про 

доступ до публічної інформації", Закону України "Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання". 

{Розділ V доповнено пунктом 11-1 згідно із Законом № 540-IX від 

30.03.2020} 

Про статус депутатів місцевих рад 

Закон України від 11 липня 2002 року  N 93-IV 

 (витяг) 

 Цей Закон відповідно до Конституції України,Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", інших законів України визначає 

правовий статус депутата сільської, селищної, міської, районної у місті, 

районної, обласної ради (далі - місцева рада) як представника інтересів 

територіальної громади, виборців свого виборчого округу та рівноправного 



члена місцевої ради, встановлює гарантії депутатської діяльності та порядок 

відкликання депутата місцевої ради.  

Розділ I  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

Стаття 1. Законодавство про статус депутатів місцевих рад 

Статус депутата місцевої ради визначається Конституцією України, цим 

Законом та іншими законами України.  

Стаття 2. Депутат місцевої ради - представник інтересів 

територіальної громади, виборців свого виборчого округу  

1. Депутат сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, 

обласної ради (далі - депутат місцевої ради) є представником інтересів 

територіальної громади села, селища, міста чи їх громад, який відповідно до 

Конституції України і закону про місцеві вибори обирається на основі 

загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування 

на строк, встановлений Конституцією України. {Частина перша статті 2 із 

змінами, внесеними згідно із Законами N  806-VI  від 25.12.2008, N 595-VIII від 

14.07.2015 } 

2. Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної 

громади, виборців свого виборчого округу зобов'язаний виражати і захищати 

інтереси відповідної територіальної громади та її частини - виборців свого 

виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, 

наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого 

самоврядування.  

Стаття 3. Депутат місцевої ради - повноважний і рівноправний член 

відповідної ради  

1. Депутат місцевої ради є повноважним і рівноправним членом 

відповідної ради - представницького органу місцевого самоврядування.  

2. Депутат місцевої ради відповідно до цього Закону наділяється всією 

повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у 

діяльності ради та її органів.  



Стаття 4. Виникнення і строк повноважень депутата місцевої ради  

1. Депутат місцевої ради набуває свої повноваження в результаті 

обрання його до ради відповідно до Закону України "Про вибори  депутатів  

місцевих  рад та сільських, селищних, міських голів" .  

2. Повноваження депутата місцевої ради починаються з дня відкриття  

першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків 

виборів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчуються в 

день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених 

законом випадків дострокового припинення повноважень депутата місцевої 

ради або ради, до складу якої його обрано.  

3. Повноваження депутата місцевої ради, обраного замість того депутата, 

який вибув, або на повторних виборах, починаються з дня заслуховування на 

черговому після виборів депутата місцевої ради пленарному засіданні 

відповідної місцевої ради повідомлення територіальної виборчої комісії про 

підсумки виборів.  

4. Інформація про підсумки виборів доводиться територіальною 

виборчою комісією до відома відповідної місцевої ради. Спори щодо набуття 

повноважень депутатів місцевої ради вирішуються судом.  

Стаття 5. Дострокове припинення повноважень депутата місцевої 

ради  

1. Повноваження депутата місцевої ради припиняються достроково за 

наявності перелічених підстав, засвідчених офіційними документами, без 

прийняття рішення відповідної ради у разі:  

1) його відкликання виборцями у встановленому цим Законом порядку;  

(…) 

3) припинення його громадянства України або виїзду на постійне 

проживання за межі України;  

4) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з 

Конституцією України і законом не сумісне з виконанням депутатських 

повноважень;  



5) обрання його депутатом іншої місцевої ради; 

6) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;  

7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його 

засуджено до позбавлення волі, або набрання законної сили рішенням суду, 

яким його притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного 

правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, та 

застосовано покарання або накладено стягнення у виді позбавлення права 

займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням 

функцій держави або місцевого самоврядування; 

{Пункт 7 частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із 

Законами N 4711-VI від  17.05.2012,  N  224-VII від  14.05.2013;  в  редакції 

Закону N 1700-VII від 14.10.2014 }  

7-1-) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів чи 

активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших 

передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України 

випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави; 

{Частину першу статті 5 доповнено пунктом 7-1 згідно із Законом № 

263-IX від 31.10.2019} 

8) його смерті.  

2. Повноваження депутата місцевої ради  можуть припинятися 

достроково також за рішенням відповідної ради у зв'язку:  

1) з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким  

його засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі;  

2) з особистою заявою депутата місцевої ради про складення ним 

депутатських повноважень.  

3) з несплатою аліментів на утримання дитини, що призвела до 

виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму 

відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого 

документа до примусового виконання. 



{Частину другу статті 5 доповнено пунктом 3 згідно із Законом № 

2475-VIII від 03.07.2018} 

3. Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата місцевої 

ради вирішуються судом.  

(…) 

7. У разі дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради 

вибори чи заміщення депутата, який достроково припинив повноваження, 

проводяться відповідно до закону про місцеві вибори. 

{Частина статті 5 в редакції Закону N 602-V від 12.01.2007; із змінами, 

внесеними  згідно із Законом N 595-VIII від 14.07.2015 }  

Стаття 6. Поєднання депутатської діяльності з виконанням 

виробничих або службових обов'язків  

1. Депутат місцевої ради здійснює свої повноваження, не пориваючи з 

виробничою або службовою діяльністю.  

2. Депутат місцевої ради, обраний секретарем сільської, селищної, 

міської ради, головою, заступником голови районної, обласної, районної у 

місті ради, працює у відповідній раді на постійній основі і не може суміщати 

свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських 

засадах (за винятком викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), 

займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, 

якщо інше не передбачено законом.  

3. За рішенням обласної, Київської та Севастопольської міських рад 

депутат, обраний головою постійної комісії з питань бюджету, може 

працювати в раді на постійній основі.  

Стаття 7. Несумісність статусу депутата місцевої ради з деякими 

посадами та видами діяльності  

1. Депутат місцевої ради, який перебуває на посаді керівника місцевого 

органу виконавчої влади чи на іншій посаді, на яку поширюються вимоги 

Конституції та законів України щодо обмеження сумісництва, не може 

поєднувати  свою  службову діяльність на цій посаді з посадою сільського, 



селищного, міського голови,  секретаря сільської, селищної, міської ради, 

голови та заступника  голови районної у місті, районної, обласної ради, а 

також з іншою роботою на постійній основі в радах, їх виконавчих органах та 

апараті.  

2. Депутат місцевої ради не може використовувати свій депутатський 

мандат в цілях, не пов'язаних з депутатською діяльністю.  

3. Депутат місцевої ради не може мати іншого представницького 

мандата.  

Стаття 8. Депутатська етика  

1.Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної 

громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи 

депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил 

депутатської етики:  

1) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами 

територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від яких його 

обрано;  

2) не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в 

корисливих цілях;  

3) керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними 

принципами порядності, честі і гідності; ( Пункт 3  частини першої статті 

8 в редакції Закону N 1522-IV від 19.02.2004 )  

4) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу 

таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що 

розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх 

рішенням розголошенню, та відомостей,  які стосуються таємниці особистого 

життя депутата місцевої ради або виборця, що охороняється законом, чи 

стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках;  

5) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у 

публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, 



підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи 

службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих 

рад;  

6) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати 

винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням 

ним депутатських повноважень.  

2. Регламентом ради чи статутом відповідної територіальної громади 

можуть бути встановлені також інші правила депутатської етики та заходи  

впливу щодо тих депутатів місцевих рад,  які порушують ці правила.  

3. На депутатів місцевих рад поширюється дія Закону України "Про 

запобігання корупції". 

Депутати місцевих рад зобов’язані щороку до 1 квітня подавати 

декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, за минулий рік відповідно до Закону 

України "Про запобігання корупції", а також дотримуватися інших вимог 

фінансового контролю, передбачених зазначеним Законом. 

{Частину третю статті 8 доповнено абзацом другим згідно із 

Законом № 224-VII від 14.05.2013} 

{Статтю 8 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 4711-VI 

від 17.05.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 224-VII від 

14.05.2013; в редакції Закону № 524-IX від 04.03.2020} 

Стаття 9. Депутатське посвідчення та нагрудний знак депутата 

місцевої ради  

1. Після набуття депутатом місцевої ради повноважень йому видаються 

посвідчення і нагрудний знак.  

2. Зразки посвідчень і нагрудних знаків депутата місцевої ради, а також 

Положення про них затверджуються Верховною Радою України.  

 

 

 



Розділ II 

ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ - ПРЕДСТАВНИК ІНТЕРЕСІВ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, ВИБОРЦІВ СВОГО ВИБОРЧОГО 

ОКРУГУ 

Глава 1 

ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ 

 

Стаття 10. Обов'язки депутата місцевої ради у виборчому окрузі  

1. У виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов'язаний:  

1) підтримувати зв’язок з виборцями, місцевою організацією політичної 

партії, яка висунула його кандидатом у депутати місцевої ради, відповідною 

територіальною громадою, а також громадськими організаціями, трудовими 

колективами підприємств, установ, організацій незалежно від форми 

власності, органами місцевого самоврядування, місцевими органами 

виконавчої влади, розташованими на відповідній території; 

{Пункт 1 частини першої статті 10 в редакції Закону № 805-IX від 

16.07.2020} 

2) не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу 

місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і 

соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень 

ради і доручень виборців;  

3) брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його 

виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень 

виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого 

самоврядування на території громади або виборчого округу; (Пункт 3 

частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1522-IV 

від 19.02.2004 )  

4) вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної громади, 

інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх 

вирішенні;  



5) визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, 

інших громадян; вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом 

виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів 

територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного 

вирішення.  

2. Депутат місцевої ради може бути в будь-який час відкликаний за 

народною ініціативою у встановленому цим Законом порядку. 

{Частина друга статті 10 в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020} 

Стаття 11. Права депутата місцевої ради у виборчому окрузі  

1. У виборчому окрузі депутат місцевої ради має право:  

1) офіційно представляти виборців свого виборчого округу та інтереси 

територіальної громади в місцевих органах виконавчої влади, відповідних 

органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях 

незалежно від форми власності з питань, що належать до відання органів 

місцевого самоврядування відповідного рівня;  

2) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях інших місцевих 

рад та їх органів, загальних зборах громадян за місцем проживання, 

засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах 

території його виборчого округу;  

3) порушувати перед органами і організаціями, передбаченими пунктом 

1 частини першої цієї статті, та їх посадовими особами, а також керівниками 

правоохоронних та контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси 

виборців, та вимагати їх вирішення;  

4) доступу до засобів масової інформації комунальної форми власності з 

метою оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та 

інформування про роботу ради в порядку, встановленому відповідною 

радою; (Частину першу статті 11 доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 

1522-IV від 19.02.2004 )  

5) вносити на розгляд органів і організацій, передбачених пунктом 1 

частини першої цієї статті, та їх посадових осіб пропозиції з питань, 



пов'язаних з його депутатськими повноваженнями у виборчому окрузі 

відповідно до закону, брати участь у їх розгляді.  

2. При здійсненні депутатських повноважень депутат місцевої ради має 

також право:  

1) на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання; 

2) на невідкладний прийом;  

3) вимагати усунення порушень законності і встановлення правового 

порядку.  

3. Депутат місцевої ради є відповідальним перед виборцями свого 

виборчого округу і їм підзвітним. У своїй роботі у виборчому окрузі 

взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

органами самоорганізації населення, трудовими колективами, об'єднаннями 

громадян.  

Глава 2  

ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ДЕПУТАТОМ МІСЦЕВОЇ РАДИ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ У 

ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ  

Стаття 12. Розгляд депутатом місцевої ради пропозицій, заяв і скарг 

громадян  

1. Депутат місцевої ради розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, 

які надійшли до нього, вживає заходів до їх своєчасного, обґрунтованого 

вирішення;  вивчає причини, які породжують скарги громадян, і вносить свої 

пропозиції щодо їх усунення до органів місцевого самоврядування, до 

місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, 

об'єднань громадян; систематично веде прийом громадян.  

2. Депутат місцевої ради може направляти одержані ним пропозиції, 

заяви і скарги до відповідних органів, підприємств, установ і організацій 

незалежно від форми власності, об'єднань громадян, якщо вирішення питань 

належить до їх повноважень, які зобов'язані розглянути їх  відповідно до 

закону і про результати повідомити заявника, а також депутата місцевої ради.  



3. Депутат місцевої ради в межах своїх повноважень здійснює контроль 

за розглядом відповідними органами підприємств, установ, організацій 

незалежно від форми власності, органами об'єднань громадян надісланих ним 

пропозицій, заяв, скарг виборців.  

4. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 

підприємства, установи, організації державної і комунальної форм власності, 

їх посадові особи зобов'язані сприяти депутатові місцевої ради в організації 

прийому громадян, розгляді їх пропозицій, заяв, скарг, у створенні інших 

необхідних для його депутатської діяльності умов.  

Стаття 13. Депутатське звернення  

1. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога 

депутата місцевої ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, 

до  місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та 

їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих 

органів,  підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності,  

розташованих  на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити 

заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.  

2. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування  

та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих 

органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, 

розташованих на території  відповідної  ради, до яких звернувся депутат 

місцевої ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене  ним 

питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового 

вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.  

3. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути 

розглянуто у встановлений строк, депутату місцевої ради зобов'язані 

письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності 

продовження строку розгляду.  

4. Депутат місцевої ради може взяти участь у розгляді свого звернення, 

про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування 



та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, 

повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних 

днів.  

5. Якщо депутат місцевої ради не задоволений результатами розгляду 

свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи  місцевого 

самоврядування та їх посадові особи,  керівники підприємств, установ та 

організацій незалежно від форми власності, розташованих на території 

відповідної ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання 

у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до 

статті 22 цього Закону.  

Стаття 14. Право депутата місцевої ради на невідкладний прийом та 

на одержання необхідної інформації  

1. Депутат місцевої ради на території відповідної ради має право на 

невідкладний прийом посадовими особами місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ 

та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території 

відповідної ради, з питань депутатської діяльності.  

2. Посадові особи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій незалежно 

від форми власності, розташованих на території відповідної ради, на 

звернення депутата місцевої ради надають йому довідкові матеріали та іншу 

інформацію, необхідні для здійснення депутатських повноважень.  

3. Порядок  відвідування депутатом місцевої ради підприємств, установ і 

організацій, діяльність яких пов'язана з державною  або іншою таємницею, 

що охороняється законом, встановлюється відповідними нормативно-

правовими актами.  

Стаття 15. Право депутата місцевої ради вимагати усунення 

порушення законності  



1. Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної 

громади,  виборців свого виборчого округу у разі виявлення порушення прав 

та законних інтересів громадян або інших порушень законності має право 

вимагати припинення  порушень, а в необхідних випадках звернутися до 

відповідних місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування та їх посадових осіб, а також до правоохоронних і 

контролюючих органів та їх керівників з вимогою вжити заходів щодо 

припинення порушень законності.  

2. У разі виявлення порушення законності депутат місцевої ради має 

право на депутатське звернення до керівників відповідних правоохоронних 

чи контролюючих органів.  

3. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 

їх посадові особи, об'єднання громадян, керівники підприємств, установ, 

організацій незалежно від форми власності, до яких звернувся депутат 

місцевої ради, зобов'язані негайно вжити заходів до усунення порушення, а в 

разі необхідності - до притягнення винних до відповідальності з наступним 

інформуванням про це депутата місцевої ради.  

4. У разі невжиття відповідних заходів посадові особи місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та керівники 

правоохоронних і контролюючих органів, до яких звернувся депутат місцевої 

ради, несуть адміністративну або кримінальну відповідальність, встановлену 

законом.  

Стаття 16. Звіти депутата місцевої ради перед виборцями та зустрічі 

з ними  

1. Депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на  рік, 

зобов'язаний  звітувати  про свою роботу перед виборцями відповідного 

виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки 

проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.  

2. Звіт депутата місцевої ради повинен містити відомості  про його 

діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його 



роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про 

хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в 

організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців 

свого виборчого округу.  

3. Звіт депутата місцевої ради може бути проведено  в будь-який час на 

вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або 

навчання, а також органів самоорганізації населення.  

4. Депутат місцевої ради не пізніш як за сім днів  повідомляє виборців 

про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або 

в інший спосіб.  

5. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 

їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій  державної і 

комунальної форм власності зобов'язані сприяти депутатам місцевих рад в 

організації їх звітів (зустрічей) перед (з) виборцями шляхом надання 

приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних 

депутату місцевої ради, на прохання депутата здійснювати інші заходи, 

пов'язані з проведенням його звіту (зустрічі) перед (з) виборцями, у тому 

числі сприяти оповіщенню виборців про час і місце його (її) проведення. 

Рішення з питань організації звітів (зустрічей) депутата з виборцями 

приймається на засіданні місцевої ради. (Частина п'ята статті 16 в 

редакції Закону N 1522-IV від 19.02.2004)  

6. Депутат місцевої ради інформує раду та її виконавчі органи про 

результати обговорення його звіту, зауважень і  пропозицій, висловлених 

виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані 

депутатові у зв'язку з його депутатською діяльністю.  

7. Витрати, пов'язані з проведенням звітів депутатів місцевої ради перед 

виборцями та їх зустрічей з ними, здійснюються за рахунок відповідних  

місцевих бюджетів у межах затверджених на ці цілі видатків.  

8. Звіти і зустрічі депутатів місцевої ради з виборцями висвітлюються 

засобами масової інформації.  



Стаття 17. Доручення виборців  

1. Виборці можуть давати своєму депутатові місцевої ради доручення на 

зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб 

відповідного виборчого округу чи територіальної громади в цілому.  

2. Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а 

їх виконання має належати до відання місцевих рад та їх органів.  

3. Доручення виборців депутатові місцевої ради має бути підтримане 

більшістю учасників зборів.  

4. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття відповідною 

радою або її виконавчим органом рішення, фінансових або інших 

матеріальних витрат, доводяться депутатом місцевої ради до відома 

відповідної ради або її органів.  

5. Рада та її органи  аналізують доручення виборців, дані депутатам 

місцевої ради, та з урахуванням матеріальних, в тому числі і фінансових, 

можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. Рішення з 

цих питань доводяться до відома депутатів місцевої ради та територіальної 

громади.  

6. Доручення виборців враховуються при розробці планів і програм 

економічного та соціального розвитку відповідної території, місцевих 

економічних програм, складанні бюджету, а також при підготовці рішень з 

інших питань. ( Статтю 17 доповнено частиною шостою згідно із Законом 

N 1522-IV від 19.02.2004 )  

7. Депутат місцевої ради бере участь в організації  виконання доручень 

виборців як одноособово, так і в складі постійних і тимчасових комісій ради 

або в складі утвореної з цією метою депутатської групи, може залучати до їх 

виконання органи самоорганізації населення, а також виборців відповідного 

виборчого округу.  

8. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється 

відповідними радами, їх органами та депутатами місцевих рад. Органи, які в 



межах своїх повноважень забезпечують реалізацію доручень виборців, один 

раз на рік інформують раду про хід  їх виконання.  

9. Депутат місцевої ради періодично інформує своїх виборців про 

результати розгляду радою та її виконавчими органами доручень виборців та 

особисту участь в організації їх виконання.  

Розділ III  

ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ - ПОВНОВАЖНИЙ ЧЛЕН РАДИ  

Глава 1  

ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ У РАДІ  

Стаття 18. Обов'язки депутата місцевої ради у раді та її органах  

Депутат місцевої ради зобов'язаний:  

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента 

України, Кабінету Міністрів  України, регламенту ради та інших нормативно-

правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;  

2) брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до 

складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;  

3) виконувати доручення ради, її органів, сільського, селищного, 

міського голови чи голови ради; інформувати їх про виконання доручень.  

Стаття 19. Права депутата місцевої ради у раді та її органах  

1. Депутат місцевої ради користується правом ухвального голосу з усіх 

питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він 

входить. Депутат місцевої ради набуває права ухвального голосу з моменту 

визнання його повноважень.  

Кожний депутат місцевої ради у раді та її органах, до складу яких він 

входить, має один голос. Депутат місцевої ради, який не входить до складу 

відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом 

дорадчого голосу.  

2. Депутат місцевої ради має право:  

1) обирати і бути обраним до органів відповідної ради;  

2) офіційно представляти виборців у відповідній раді та її органах;  



3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;  

4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та 

її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;  

5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з 

його депутатською діяльністю;  

6) вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що 

належать до їх відання, поправки до них;  

7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою 

органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або 

затверджуються радою;  

8) порушувати питання про недовіру сільському, селищному, міському 

голові, розпуск органів, утворених радою, та звільнення посадових осіб 

місцевого самоврядування;  

9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання 

доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;  

10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні 

ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних 

чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, 

інших органів і посадових осіб, які діють на її території;  

11) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки 

роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, 

організацій;  

12) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів 

голосування, давати довідки;  

13) ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах 

засідань ради та її органів до їх опублікування;  

14) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, 

пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;  

15) об'єднуватися з іншими депутатами місцевої ради в депутатські 

групи, фракції, які діють відповідно до регламенту ради.  



3. Депутат місцевої ради може передати головуючому тексти свого 

невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання 

для включення до протоколу засідання ради або її органу, в якому він бере 

участь.  

4. Порядок реалізації зазначених прав депутатів місцевих рад 

визначається цим Законом, іншими законами України, які регулюють 

діяльність місцевих рад та їх органів, а також регламентом відповідної ради.  

Глава 2 

СЕСІЙНІ ТА ПОЗАСЕСІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ ДЕПУТАТА 

МІСЦЕВОЇ РАДИ У РАДІ ТА ЇЇ ОРГАНАХ 

Стаття 20. Участь депутата в сесіях місцевої ради та засіданнях її 

органів  

1. На сесіях місцевої ради депутати місцевої ради на основі колективного 

і вільного обговорення розглядають і вирішують питання, віднесені до 

відання відповідної ради.  

2. Депутат місцевої ради, крім секретаря ради, голови районної у місті, 

районної, обласної ради та їх заступників, повинен входити до складу однієї з 

постійних комісій, що утворюються радою.  

Депутат місцевої ради за дорученням відповідної ради або постійної 

комісії, до складу якої його обрано, бере безпосередню участь у підготовці 

питань для розгляду на сесіях ради та засіданнях постійної комісії.  

3. Депутат місцевої ради зобов'язаний бути присутнім на пленарних 

засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до 

складу яких він входить. У разі неможливості бути присутнім на засіданні 

депутат місцевої ради повідомляє про це особу, яка очолює відповідний 

орган.  

4. Рада, до якої обрано депутата, має право заслуховувати його звіти про 

виконання рішень ради, на пленарних засіданнях періодично інформує 

депутатів місцевої ради про хід виконання рішень, прийнятих радою, 



реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними, а також з інших важливих 

питань діяльності ради та її органів.  

5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних 

засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання 

ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна 

рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого 

депутата у встановленому законом порядку.  

Стаття 21. Депутатський запит і депутатське запитання  

1. Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата місцевої 

ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського 

голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми 

власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а 

депутата міської (міста обласного значення), районної, обласної ради - також 

до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників 

відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.  

2. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом місцевої ради 

інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання 

може бути оголошено на сесії ради або дано депутату місцевої ради в 

індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного 

сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.  

Стаття 22. Порядок розгляду депутатського запиту  

1. Депутатський запит може бути внесений депутатом місцевої ради або 

групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій 

чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного 

засідання ради.  

2. Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному 

засіданні місцевої ради.  

3. Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею 

строк звіт про виконання рішення по запиту депутата місцевої ради.  



4. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, 

зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на 

нього відповідній раді і депутату місцевої ради. Якщо запит з об'єктивних 

причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або 

посадова особа зобов'язані письмово повідомити раді та депутатові місцевої 

ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен 

перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі 

необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.  

5. Депутат місцевої ради має право дати оцінку відповіді на свій 

депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може 

бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 

присутніх на засіданні депутатів місцевої ради. Посадових осіб, до яких 

звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді 

на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути 

присутні на цьому засіданні ради.  

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає 

відповідне рішення.  

Стаття 23. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами місцевої 

ради на сесіях ради  

1. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами місцевої ради на 

сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних 

засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями 

ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та 

посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій 

незалежно від форми власності, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і 

зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду 

повідомити безпосередньо депутатів місцевої ради, які внесли пропозиції чи 

висловили зауваження, а також відповідну раду.  



2. Рада та її виконавчі органи забезпечують виконання пропозицій і 

зауважень депутатів місцевої ради, схвалених радою, інформують депутатів 

про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях рад.  

Стаття 24. Право депутата місцевої ради порушувати питання про 

перевірку діяльності виконавчих органів ради, місцевих державних 

адміністрацій, підприємств, установ і організацій незалежно від форми 

власності, брати участь у здійсненні контролю за виконанням рішень 

ради  

1. Депутат місцевої ради має право порушувати в раді та її органах 

питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до 

компетенції відповідної ради, діяльності розташованих на її території 

підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, 

виконавчих органів ради, а депутати обласних, районних рад - відповідних 

місцевих державних адміністрацій в частині повноважень, делегованих їм 

обласними, районними радами, а також за дорученням ради або її органів 

брати участь у перевірках виконання рішень ради.  

2. Депутат місцевої ради має право вносити пропозиції щодо усунення 

недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій 

незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася 

відповідно до частини першої цієї статті, а також органам, яким вони 

підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності 

осіб, з вини яких сталося порушення. 

У разі виявлення порушень законодавства України депутат місцевої ради 

звертається з цього приводу до відповідних органів державної влади.  

3. Про результати перевірки та пропозицій щодо них депутат місцевої 

ради доповідає раді або її органу, за дорученням яких здійснювалася 

перевірка.  

4. Депутат місцевої ради за дорученням ради бере участь у депутатських 

перевірках з питань, які належать до відання ради, здійсненні контролю за 

виконанням рішень ради.  



Стаття 25. Депутатські групи  

1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у 

виборчих округах депутати місцевих рад можуть на основі їх взаємної згоди 

об'єднуватися в депутатські групи.  

2. Депутати місцевої ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю 

території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або 

іншими ознаками.  

3. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень 

депутата місцевої ради, передбачених цим Законом.  

4. Членство депутата місцевої ради в депутатській групі не звільняє його 

від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських 

повноважень у виборчому окрузі.  

Стаття 26. Порядок утворення депутатських груп  

1. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом 

строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів 

місцевої ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група 

складається не менш як з трьох депутатів місцевої ради. Депутатська група в 

районній, міській, районній у місті, обласній, Київській та Севастопольській 

міських радах складається не менш як із п'яти депутатів.  

2. Депутати місцевої ради, які входять до складу депутатської групи, 

обирають особу, яка очолює депутатську групу.  

3. Депутатська група реєструється відповідною місцевою радою за 

поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане 

депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської 

групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності 

членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.  

4. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, 

але не більше ніж на строк повноважень відповідних рад.  

5. Організація діяльності депутатських груп визначається відповідною 

місцевою радою.  



6. Діяльність депутатської групи припиняється:  

1) у разі вибуття окремих депутатів місцевої ради, внаслідок чого її 

чисельність стає меншою, ніж встановлено частиною першою цієї статті;  

2) у разі прийняття депутатами місцевої ради, які входять до її складу, 

рішення про розпуск депутатської групи;  

3) після закінчення строку, на який депутати місцевої ради об'єдналися в 

депутатську групу, або строку повноважень відповідних рад.  

7. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, 

координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.  

8. Інші питання діяльності депутатських груп визначаються регламентом 

ради.  

Стаття 27. Депутатські фракції  

1. Депутатські фракції місцевих рад формуються на партійній основі 

депутатами місцевих рад (крім депутатів сільських, селищних рад). {Частина 

перша статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2487-VI від 

10.07.2010}  

2. Депутати сільських та селищних рад на основі єдності поглядів або 

партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції місцевих 

рад. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні 

депутати сільської та селищної ради, які підтримують політичну 

спрямованість фракцій.  

(…) 

4. Депутат місцевої ради може входити до складу лише однієї 

депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про 

утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні 

відповідної місцевої ради інформує депутатів місцевої ради про реєстрацію 

такої депутатської фракції, її кількісний склад.   

(…) 

6. Інші питання створення та діяльності депутатських фракцій 

визначаються регламентом місцевої ради. 



{ Стаття 27 в редакції Закону N 602-V від 12.01.2007 }  

Стаття 28. Права депутатських груп, фракцій  

Депутатські групи, фракції мають право:  

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях 

ради;  

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, 

призначає чи затверджує рада;  

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні 

ради з кожного питання порядку денного сесії ради;  

4) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення 

більшості в раді чи опозиції;  

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.  

Стаття 29. Участь депутата місцевої ради в роботі інших органів 

місцевого самоврядування  

Депутат місцевої ради має право брати участь з правом дорадчого голосу 

в роботі інших органів місцевого самоврядування при розгляді ними питань 

та прийнятті рішень, що зачіпають інтереси виборців його виборчого округу 

чи територіальної громади, від яких його обрано.  

Стаття 29-1. Помічники-консультанти депутата місцевої ради  

1. Депутат місцевої ради може мати до п'яти помічників-консультантів, 

які працюють на громадських засадах.  

2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта 

депутата місцевої ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між 

ними здійснює особисто депутат місцевої ради, який несе відповідальність 

щодо правомірності своїх рішень. 

3. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата 

місцевої ради визначаються Положенням про помічника-консультанта 

депутата місцевої ради, яке затверджується відповідною радою.  

4. Помічником-консультантом депутата місцевої ради може бути лише  

громадянин України, який має загальну середню освіту. Помічник-



консультант депутата місцевої ради у своїй роботі керується Конституцією 

України та законодавством України, а також Положенням про помічника-

консультанта депутата відповідної місцевої ради.  

5. Помічник-консультант депутата місцевої ради має право:  

1) входити і перебувати у приміщеннях відповідної місцевої ради за 

пред'явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись 

встановленого порядку;  

2) одержувати надіслану на ім'я депутата місцевої ради поштову й 

телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата місцевої 

ради; 

3) за дорученням депутата місцевої ради брати участь в організації 

вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати 

про них депутата відповідної місцевої ради та вносити пропозиції щодо 

шляхів їх вирішення;  

4) за письмовим зверненням депутата місцевої ради та за згодою 

посадових осіб органів місцевого самоврядування користуватися 

копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою.  

6. Помічник-консультант депутата місцевої ради зобов'язаний:  

1) дотримуватися вимог Конституції України,законодавства України, а 

також Положення про помічника-консультанта депутата відповідної ради;  

2) при виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть негативно 

впливати на виконання повноважень депутата місцевої ради, утримуватися 

від заяв та вчинків, що компрометують депутата місцевої ради;  

3) за дорученням депутата місцевої ради вивчати питання, необхідні 

депутату місцевої ради для здійснення його депутатських повноважень, 

готувати по них відповідні матеріали;  

4) допомагати депутату місцевої ради в організації проведення звітів і 

зустрічей з виборцями;  



5) допомагати депутату місцевої ради в розгляді надісланих на його ім'я 

поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і 

скарг громадян та вирішенні порушених у них питань;  

6) надавати депутату місцевої ради організаційно-технічну та іншу 

необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.  

7. Помічнику-консультанту депутата місцевої ради видається 

посвідчення, в якому має бути зазначено номер посвідчення, назву місцевої 

ради, прізвище депутата місцевої ради, номер його виборчого округу, а також 

те, що помічник-консультант депутата місцевої ради працює на громадських 

засадах у відповідній раді. Посвідчення помічника-консультанта депутата 

місцевої ради, опис якого затверджується відповідною радою, видається 

місцевою радою за письмовим поданням депутата місцевої ради. 

Посвідчення помічника-консультанта депутата місцевої ради вважається 

недійсним і підлягає поверненню до відповідної ради по закінченню 

повноважень депутата місцевої ради або за його письмовим поданням. 

(Розділ III доповнено статтею 29-1 згідно із Законом N 3266-IV від 

22.12.2005)  

Розділ IV  

ОСНОВНІ ГАРАНТІЇ ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Стаття 30. Непорушність повноважень депутата місцевої ради. 

Забезпечення умов для їх здійснення  

1. Депутат місцевої ради наділений усією повнотою повноважень, 

передбачених цим та іншими законами України. Ніхто не може обмежити 

повноваження депутата місцевої ради інакше як у випадках, передбачених 

Конституцією та законами України.  

2. Місцеві ради та їх органи забезпечують необхідні умови для 

ефективного здійснення депутатами місцевих рад їх повноважень.  

3. Рада та її органи сприяють депутатам місцевих рад в їх діяльності 

шляхом створення відповідних умов, забезпечення депутатів документами, 

довідково-інформаційними та іншими матеріалами, необхідними для 



ефективного здійснення депутатських повноважень, організовують вивчення 

депутатами місцевих рад законодавства, досвіду роботи рад.  

4. Депутат місцевої ради не несе відповідальності за виступи на 

засіданнях ради та її органів, за винятком відповідальності за образу чи 

наклеп.  

5. На час виконання депутатських повноважень депутату місцевої ради 

надається відстрочка від призову на строкову військову чи альтернативну 

(невійськову) службу. У зв'язку з депутатською діяльністю депутат місцевої 

ради також звільняється від проходження навчальних зборів.  

6. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 

їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій незалежно 

від форми власності, зобов'язані сприяти депутатам місцевої ради у 

здійсненні їх депутатських повноважень.  

(…) 

Стаття 31. Особливості повідомлення про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення депутату місцевої ради  

1. Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення 

депутату місцевої ради  може бути здійснено відповідно Генеральним 

прокурором, заступником  Генерального прокурора, керівником відповідної 

регіональної  прокуратури {  Абзац  перший частини першої статті 31 із 

змінами, внесеними згідно із  Законами N 1697-VII від  14.10.2014, N 1798-VIII 

від 21.12.2016 }  

Прокурор, який здійснив повідомлення про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення депутату місцевої ради, повідомляє про це 

відповідну місцеву раду не пізніше наступного робочого дня з дня 

повідомлення про підозру.  

2. Суд, який обрав запобіжний захід стосовно депутата місцевої ради, 

повідомляє про це відповідну місцеву раду не пізніше наступного робочого 

дня з дня застосування запобіжного заходу. 



{Стаття 31 в редакції Законів N 2854-IV від 08.09.2005, N 3590-IV від 

04.04.2006, N 4652-VI від 13.04.2012 }  

Стаття 32. Звільнення депутата місцевої ради від виробничих або 

службових обов'язків для виконання депутатських повноважень  

1. На час сесії чи засідання постійної комісії місцевої ради, а також для 

здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом 

випадках депутат місцевої ради звільняється від виконання виробничих або 

службових обов'язків.  

2. У разі здійснення депутатських повноважень у робочий час депутату 

місцевої ради за основним місцем роботи відшкодовуються середній 

заробіток та інші витрати, пов'язані з депутатською діяльністю, за рахунок 

коштів відповідного місцевого бюджету.  

Стаття 33. Охорона трудових та інших прав депутата місцевої ради  

1. У разі обрання депутата місцевої ради на виборну посаду у раді, на 

якій він працює на постійній основі, трудовий договір з ним за попереднім 

місцем роботи припиняється відповідно до законодавства. Обраний на 

виборну посаду у відповідній раді, на якій він працює на постійній основі, 

депутат місцевої ради, який перебуває на службі у військових формуваннях 

чи  правоохоронних органах держави, прикомандировується до місцевої ради 

із залишенням на цій службі.  

З працівником, якого прийнято на роботу (посаду), що її виконував 

(займав) депутат місцевої ради, укладається строковий трудовий договір; цей 

договір розривається у разі повернення депутата місцевої ради на роботу, але 

не пізніш як через три місяці після припинення повноважень депутата 

місцевої ради. {Частину першу статті 33 доповнено абзацом другим згідно 

із Законом N 575-V від 11.01.2007 }  

2. Депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі, 

після закінчення таких повноважень надається попередня робота (посада), а 

за її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за 

згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації.  



У разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на період 

працевлаштування за колишнім депутатом місцевої ради зберігається, але не 

більше шести місяців, середня заробітна плата, яку він одержував на 

виборній посаді у раді, що виплачується з відповідного місцевого бюджету. 

У разі, якщо колишній депутат місцевої ради має право на пенсійне 

забезпечення або йому призначена пенсія за віком, по інвалідності, у зв'язку 

із втратою годувальника, за вислугу років відповідно до закону, за ним не 

зберігається середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді в 

раді. {Абзац другий частини другої статті 33 із змінами, внесеними згідно із 

Законом N 575-V від 11.01.2007 }  

Час, коли колишній депутат тимчасово не працював у зв'язку з 

неможливістю надання йому попередньої або рівноцінної роботи (посади) 

безпосередньо після закінчення строку його повноважень, зараховується, але 

не більше шести місяців, до страхового стажу і стажу роботи (служби) за 

спеціальністю, за якою депутат працював до обрання у місцеву раду, де він 

виконував свої обов'язки на постійній основі. {Частину другу статті 33 

доповнено абзацом третім згідно із Законом N 575-V від 11.01.2007}  

Якщо на день закінчення повноважень депутат місцевої ради проходив 

військову службу у зв’язку з призовом на строкову військову службу, 

військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, 

військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період 

або військову службу за контрактом під час дії особливого періоду, гарантії, 

передбачені цією статтею, надаються після його звільнення з військової 

служби. 

{Частину другу статті 33 доповнено абзацом четвертим згідно із 

Законом № 1971-VIII від 22.03.2017; із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1357-IX від 30.03.2021} 

3. Депутат місцевої ради може бути звільнений з роботи з ініціативи 

власника або уповноваженого ним органу від займаної посади, виключений з 

навчального закладу за умови його попередження в порядку, встановленому 



законом. Про таке попередження відповідний власник або уповноважений 

ним орган письмово повідомляє не менш ніж за 15 днів відповідну місцеву 

раду. (Частина третя статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом N 

1522-IV від 19.02.2004 )  

4. Час роботи депутата у місцевій раді на постійній основі зараховується 

до загального і безперервного стажу роботи (служби) депутата, а також 

стажу роботи (служби) за тією спеціальністю, за якою він працював до 

обрання на виборну посаду в раді.  

Стаття 33-1. Підвищення професійного рівня депутатів місцевих рад  

1. Депутат місцевої ради має право на підвищення своєї кваліфікації.  

2. Порядок організації підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад 

визначає відповідна рада. 

(Закон доповнено статтею 33-1 згідно із Законом N 1522-IV від 

19.02.2004 )  

Стаття 34. Право депутата місцевої ради на безплатний проїзд  

Депутат місцевої ради користується на території відповідної ради 

правом безплатного проїзду на залізничному, автомобільному і водному 

транспорті незалежно від форми власності, а також на всіх видах міського 

пасажирського транспорту (за винятком таксі). У разі якщо вся територія 

відповідної ради знаходиться в межах населеного пункту, то право 

безоплатного проїзду депутата місцевої ради поширюється на  всю територію 

населеного пункту. Порядок та умови безплатного проїзду депутатів 

місцевих рад визначаються Кабінетом Міністрів України. 

(Стаття 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1314-IV від 

20.11.2003 )  

Стаття 35. Надання депутату місцевої ради інформаційної та 

юридичної допомоги  

Відповідна рада та її виконавчі органи забезпечують депутатів місцевих 

рад офіційними виданнями та інформаційними матеріалами ради, 

організують допомогу їм з правових питань депутатської діяльності, надають 



можливість депутатам ознайомитися з рішеннями ради та її органів, 

розпорядженнями відповідної місцевої державної адміністрації, актами 

підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території.  

Стаття 36. Відповідальність за невиконання вимог закону щодо 

забезпечення гарантій депутатської діяльності  

1. Невиконання посадовими особами вимог закону щодо забезпечення 

гарантій депутатської діяльності тягне за собою відповідальність згідно із 

законом.  

2. Публічна образа депутата місцевої ради, опублікування або 

поширення іншим способом завідомо неправдивих відомостей про нього, а 

також намагання в будь-якій формі вплинути на депутата місцевої ради, 

членів його сім'ї з метою перешкодити депутату виконувати свої 

повноваження, змусити його до вчинення неправомірних дій тягне за собою 

відповідальність згідно з законом.  

 

Розділ V  

ВІДКЛИКАННЯ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ ЗА НАРОДНОЮ 

ІНІЦІАТИВОЮ  

{Назва розділу V із змінами, внесеними згідно із Законом N 595-VIII від 

14.07.2015 } 

Стаття 37. Підстави для відкликання депутата місцевої ради за 

народною ініціативою 

1. Підставами для відкликання депутата місцевої ради за народною 

ініціативою можуть бути: 

1) порушення депутатом місцевої ради положень Конституції України і 

законів України, що встановлено судовим рішенням, яке набрало законної 

сили; 

2) пропуск депутатом місцевої ради протягом року більше половини 

пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без 



поважних причин, передбачених статтею 10 цього Закону, обов’язків 

депутата місцевої ради у виборчому окрузі; 

3) невідповідність практичної діяльності депутата місцевої ради 

основним принципам і положенням його передвиборної програми, 

невиконання депутатом місцевої ради передбачених статтею 16 цього Закону 

зобов’язань звітувати перед виборцями та проводити зустрічі з ними; 

4) невиконання депутатом місцевої ради передбачених статтею 16 цього 

Закону зобов’язань звітувати перед виборцями та проводити зустрічі з ними; 

5) невходження депутата, обраного в багатомандатному виборчому 

окрузі, до фракції місцевої організації партії, за виборчим списком якої він 

обраний, або припинення членства депутата місцевої ради у фракції. 

{Стаття 37 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1314-IV від 

20.11.2003, № 602-V від 12.01.2007, № 2487-VI від 10.07.2010, № 595-VIII від 

14.07.2015; в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020} 

 (…) 

Стаття 38. Пропозиції про відкликання депутата місцевої ради за 

народною ініціативою  

1. Право вносити пропозицію про відкликання депутата місцевої ради за 

народною ініціативою (не раніше ніж через рік з моменту набуття таких 

повноважень) мають місцева організація політичної партії, від якої його 

обрано депутатом, а також громадяни України, які є виборцями відповідного 

виборчого округу. 

{Частина перша статті 38 в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020} 

2. Рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої 

ради за народною ініціативою виборцями приймається на зборах виборців у 

кількості не менше: 

{Абзац перший частини другої статті 38 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 805-IX від 16.07.2020} 

1) 30 осіб для відкликання депутата сільської, селищної ради; 



2) 100 осіб для відкликання депутата міської ради міста районного 

значення та районної у місті ради; 

{Пункт 2 частини другої статті 38 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 805-IX від 16.07.2020} 

3) 300 осіб для відкликання депутата міської ради міста обласного 

значення та районної у місті ради; 

4) 150 осіб для відкликання депутата районної ради; 

5) 400 осіб для відкликання депутата обласної, Київської, 

Севастопольської міської ради. 

3. Не пізніш як за два дні до дня проведення зборів виборців, на яких 

буде розглядатися питання про внесення пропозиції щодо відкликання 

депутата місцевої ради за народною ініціативою, про дату, місце та час їх 

проведення організаторами цих зборів повідомляються регіональні та/або 

місцеві засоби масової інформації. Представникам засобів масової інформації 

гарантується безперешкодний доступ на збори виборців, на яких 

розглядається питання про внесення пропозиції щодо відкликання депутата 

місцевої ради за народною ініціативою. 

{Абзац перший частини третьої статті 38 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 805-IX від 16.07.2020} 

У разі прийняття на зборах виборців рішення щодо внесення пропозиції 

про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою на цих 

зборах утворюється ініціативна група для збирання підписів виборців 

відповідного виборчого округу на підтримку пропозиції про відкликання 

депутата місцевої ради за народною ініціативою (далі - ініціативна група), до 

складу якої можуть бути включені виборці відповідного округу, та 

затверджується її персональний склад. Кількість членів ініціативної групи у 

разі відкликання депутата має становити: 

1) сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради - не 

менше 10 осіб; 



2) районної, міської (міста обласного значення), районної в місті ради - не 

менше 50 осіб; 

3) обласної, Київської, Севастопольської міської ради - не менше 100 

осіб. 

4. У протоколі зборів виборців, на яких розглядається питання про 

внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради за народною 

ініціативою, зазначається дата, місце проведення зборів, кількість їх 

учасників, інформація про обрання головуючого та секретаря зборів 

виборців, хід обговорення питання про внесення пропозиції щодо 

відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, у тому числі 

щодо встановленої підстави для відкликання депутата, передбаченої статтею 

37 цього Закону, результати голосування, зміст прийнятого рішення про 

внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради, персональний 

склад ініціативної групи, відомості про особу, визначену бути офіційним 

представником ініціативної групи, а також про встановлену форму 

підписного листа для збирання підписів на підтримку ініціативи про 

відкликання депутата місцевої ради (далі - підписний лист), зразок якого є 

додатком до протоколу зборів виборців. Протокол підписується головуючим 

на зборах та секретарем зборів. Додатком до протоколу зборів також є 

перелік їх учасників, у якому зазначаються прізвище, власне ім’я (усі власні 

імена) та по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження, відомості 

про громадянство, серію та номер паспорта громадянина України 

(тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих 

до громадянства України), адресу місця проживання, засоби зв’язку 

(контактний телефон), що засвідчуються підписом кожного учасника зборів. 

{Частина четверта статті 38 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 805-IX від 16.07.2020} 

5. До протоколу зборів, на яких було прийняте рішення про внесення 

пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради за народною 

ініціативою, додаються письмові заяви про згоду кожної особи, включеної до 



ініціативної групи, на входження до її складу, а також письмова заява про 

згоду визначеної особи бути офіційним представником ініціативної групи. 

Участь особи, яка пропонується до складу ініціативної групи, в зборах 

виборців необов’язкова, за умови подання нею власноручно написаної заяви 

про згоду бути членом ініціативної групи. Ця заява, а також заява про згоду 

особи бути офіційним представником ініціативної групи, має обов’язково 

містити: прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), 

число, місяць і рік народження, відомості про громадянство, серію та номер 

паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина 

України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), адресу місця 

проживання, місце роботи, посаду, засоби зв’язку (контактний телефон). До 

заяви додаються ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина 

України та сторінок, де зазначаються відомості про місце проживання 

відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні" (копії лицьового та зворотного боку паспорта 

громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний 

носій, та довідки про місце проживання чи тимчасового посвідчення 

громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) 

кожної запропонованої особи. 

{Частина п'ята статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

805-IX від 16.07.2020} 

6. Бути офіційним представником ініціативної групи, входити до її складу 

не можуть посадові та службові особи органів державної влади, органів 

влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, 

військовослужбовці, судді, працівники судів та правоохоронних органів. 

7. Офіційний представник ініціативної групи, її член не може бути 

звільнений з роботи, переведений на нижчу посаду з підстав, пов’язаних із 

виконанням його обов’язків в ініціативній групі. 

8. Забороняється проводити збори виборців щодо відкликання депутата 

місцевої ради в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, 



у місцях видачі заробітної плати, пенсій, допомоги, стипендій, інших 

соціальних виплат, надання благодійної допомоги. 

9. Рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої 

ради за народною ініціативою місцевою організацією політичної партії, від 

якої його обрано депутатом, приймається на зборах (конференції) цієї 

організації, які проводяться у порядку, передбаченому статутом політичної 

партії. Таке рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів 

присутніх учасників (делегатів) зборів (конференції). 

Про дату, час і місце проведення зборів (конференції), на яких буде 

розглядатися питання про внесення пропозиції щодо відкликання депутата 

місцевої ради за народною ініціативою, місцева організація політичної партії 

повідомляє засоби масової інформації. Порядок акредитації представників 

засобів масової інформації на таких зборах (конференції) визначає 

організатор заходу. 

{Статтю 38 доповнено частиною дев’ятою згідно із Законом № 805-IX 

від 16.07.2020} 

{Стаття 38 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1314-IV від 

20.11.2003; в редакції Закону № 595-VIII від 14.07.2015} 

Стаття 39. Повідомлення про внесення пропозиції про відкликання 

депутата місцевої ради за народною ініціативою 

1. У триденний строк після дня проведення зборів виборців, на яких було 

прийняте рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата 

місцевої ради за народною ініціативою, особа, визначена офіційним 

представником ініціативної групи, повідомляє територіальну виборчу 

комісію, яка встановила результати відповідних місцевих виборів, про факт 

проведення зборів. До повідомлення додається витяг з протоколу зборів, у 

якому зазначаються дата, місце проведення зборів, кількість їх учасників, хід 

обговорення питання про внесення пропозиції щодо відкликання депутата 

місцевої ради за народною ініціативою, результати голосування, зміст 

прийнятого рішення, персональний склад ініціативної групи. 



2. У триденний строк після дня проведення зборів (конференції) місцевої 

організації партії, на яких було прийняте рішення про внесення пропозиції 

щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, така 

організація партії повідомляє територіальну виборчу комісію, яка встановила 

результати відповідних місцевих виборів, про факт проведення зборів 

(конференції). До повідомлення додається витяг з протоколу зборів 

(конференції), в якому зазначаються дата, місце проведення зборів 

(конференції), кількість їх учасників (делегатів), хід обговорення питання 

про внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради за 

народною ініціативою, результати голосування, зміст прийнятого рішення. 

Голова, а в разі його відсутності - заступник голови, а в разі відсутності 

голови та його заступника - секретар територіальної виборчої комісії на 

наступний день з дня одержання повідомлення про проведення зборів 

виборців чи зборів (конференції) місцевої організації політичної партії, на 

яких було прийняте рішення про внесення пропозиції щодо відкликання 

депутата місцевої ради за народною ініціативою, інформує депутата та 

місцеву раду. 

Протокол зборів (конференції), на яких було прийняте рішення про 

внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради за народною 

ініціативою, місцевою організацією політичної партії надсилається 

політичній партії для розгляду питання про відкликання депутата місцевої 

ради її вищим керівним органом. 

{Стаття 39 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1314-IV від 

20.11.2003; в редакції Законів № 595-VIII від 14.07.2015, № 805-IX від 

16.07.2020} 

Стаття 40. Збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання 

депутата місцевої ради за народною ініціативою виборцями 

{Назва статті 40 в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020} 

1. Ініціативна група має право виготовляти будь-яку кількість підписних 

листів з дотриманням встановленої форми підписного листа. 



На підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, 

обраного в багатомандатному виборчому окрузі, має бути зібрано підписи в 

кількості, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих 

виборах, за результатами яких він був обраний депутатом. 

{Абзац другий частини першої статті 40 в редакції Закону № 805-IX від 

16.07.2020} 

На підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, 

обраного у єдиному багатомандатному виборчому окрузі, має бути зібрана 

така кількість підписів, що є більшою за виборчу квоту, яка була визначена 

згідно із Виборчим кодексом України під час проведення виборів, за 

результатами яких він був обраний депутатом. 

{Абзац третій частини першої статті 40 в редакції Закону № 805-IX від 

16.07.2020} 

2. З дня, наступного за днем повідомлення територіальної виборчої 

комісії про створення ініціативної групи, починається збір підписів на 

підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради за народною 

ініціативою, який проводиться у строки: 

1) у разі відкликання депутата сільської, селищної, міської (міста 

районного значення) ради - десять днів; 

2) у разі відкликання депутата районної, міської (міста обласного 

значення), районної в місті ради - двадцять днів; 

3) у разі відкликання депутата обласної, Київської, Севастопольської 

міської ради - тридцять днів. 

3. Форма підписного листа для збирання підписів виборців на підтримку 

пропозиції про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою 

встановлюється зборами виборців. Підписний лист повинен містити дату 

проведення зборів щодо відкликання депутата, порядковий номер підписного 

листа, зазначення адміністративно-територіальної одиниці, де збираються 

підписи (повну назву села, селища, міста (територіальної громади), у якому 

проводиться збір підписів, а також району, області або Автономної 



Республіки Крим, до складу яких вона входить), назву місцевої ради, до 

складу якої обрано депутата, його прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та 

по батькові (за наявності), дату набуття депутатом повноважень, відомості 

про суб’єкта висування депутата (відповідна місцева організація партії чи 

шляхом самовисування), членом якої депутатської фракції (групи) чи 

позафракційним є депутат, а також про члена ініціативної групи, який збирає 

підписи (прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за 

наявності), місце роботи і адресу місця проживання). 

Крім того, підписний лист має містити дані про виборців, які підтримали 

пропозицію про відкликання депутата місцевої ради: порядковий номер 

виборця у підписному листі, прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по 

батькові (за наявності), число, місяць і рік народження, відомості про 

громадянство, серію та номер паспорта громадянина України (тимчасового 

посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до 

громадянства України), адресу місця проживання, дату підписання, а також 

особистий підпис виборця. 

4. Член ініціативної групи, який збирає підписи виборців, до початку їх 

збирання повинен власноручно внести до підписного листа відомості про 

себе, передбачені абзацом першим частини третьої цієї статті. 

Виборець, який підтримує вимогу щодо відкликання депутата, 

власноручно на підписному листі зазначає своє прізвище, власне ім’я (усі 

власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження, 

відомості про громадянство, серію та номер паспорта громадянина України 

(тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих 

до громадянства України), адресу місця проживання, ставить на підписному 

листі дату підписання та свій підпис. 

5. Забороняється збирати підписи в органах державної влади, органах 

влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах та організаціях (крім партійних організацій), у 



місцях видачі заробітної плати, пенсій, допомоги, стипендій, інших 

соціальних виплат, надання благодійної допомоги. 

6. Участь посадових осіб органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування у збиранні підписів виборців на підтримку пропозиції про 

відкликання депутата місцевої ради забороняється. 

7. Забороняється платити коштами, товарами або послугами за підписи на 

підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, а також 

перешкоджати виборцю у підтримці цієї пропозиції. 

{Стаття 40 в редакції Закону № 595-VIII від 14.07.2015} 

Стаття 41. Прийняття рішення про відкликання депутата місцевої 

ради за народною ініціативою 

1. Після завершення збирання підписів, але не пізніше дня закінчення 

строку збору підписів, передбаченого частиною другою статті 40 цього 

Закону, заповнені підписні листи збираються офіційним представником 

ініціативної групи, прошиваються та скріплюються підписами офіційного 

представника та не менше трьох членів ініціативної групи із зазначенням 

кількості зібраних підписів та не пізніш як на другий день разом з 

протоколом зборів виборців, документами проведених зборів, 

передбаченими частинами четвертою і п’ятою статті 38 цього Закону, 

передаються до територіальної виборчої комісії, що встановила результати 

відповідних місцевих виборів. 

{Частина перша статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

805-IX від 16.07.2020} 

2. Територіальна виборча комісія після надходження підписних листів та 

документів проведених зборів здійснює їх аналіз на відповідність їх 

оформлення вимогам цього Закону, перевіряє дотримання порядку збору 

підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради за 

народною ініціативою, вибірково перевіряє достовірність відомостей про 

громадян, що містяться в підписних листах, та їхніх підписів (не менше 10 



відсотків від загальної кількості), за результатом чого приймає рішення, 

передбачене частиною шостою або сьомою цієї статті, у такі строки: 

На цьому засіданні територіальна виборча комісія перевіряє дотримання 

вимог статей 38-40 цього Закону при ініціюванні відкликання депутата 

місцевої ради за народною ініціативою, правильність оформлення підписних 

листів, кількість підписів, що встановлена частиною першою статті 40 цього 

Закону, а також із залученням органів ведення Державного реєстру виборців 

здійснює перевірку достовірності відомостей про громадян, що містяться в 

підписних листах, та із залученням правоохоронних органів - вибіркову 

перевірку їхніх підписів (не менше 10 відсотків від загальної кількості) у такі 

строки: 

1) у разі відкликання депутата сільської, селищної, міської (міста 

районного значення) ради - протягом 10 днів з дня отримання матеріалів; 

2) у разі відкликання депутата районної, міської (міста обласного 

значення), районної в місті ради - протягом 20 днів з дня отримання 

матеріалів; 

3) у разі відкликання депутата обласної, Київської, Севастопольської 

міської ради - протягом 30 днів з дня отримання матеріалів. 

З метою вибіркової перевірки достовірності відомостей про громадян у 

підписних листах на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої 

ради територіальна виборча комісія скеровує запит до відповідного органу 

ведення Державного реєстру виборців. 

Орган ведення Державного реєстру виборців здійснює відповідну 

перевірку з використанням відомостей Державного реєстру виборців та 

інформує територіальну виборчу комісію про результати такої перевірки не 

пізніш як на п’ятий календарний день з дня отримання запиту виборчої 

комісії. 

З метою вибіркової перевірки достовірності підписів громадян України у 

підписних листах на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої 



ради територіальна виборча комісія скеровує запит до відповідного 

територіального органу поліції. 

Територіальний орган поліції здійснює відповідну перевірку шляхом 

вибіркового опитування громадян, відомості стосовно яких містяться у 

підписних листах, та інформує територіальну виборчу комісію про 

результати такої перевірки не пізніш як на п’ятий календарний день з дня 

отримання запиту виборчої комісії. 

{Частина друга статті 41 в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020} 

3. При встановленні на підставі підписних листів кількості виборців, які 

підтримали пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, не 

враховуються підписи окремих виборців: 

1) у разі відсутності у підписному листі всіх або окремих відомостей про 

виборця, який підтримує своїм підписом відкликання депутата місцевої ради, 

передбачених формою підписного листа, а також виявлення недостовірних 

відомостей про виборця; 

2) записи та підписи, вчинені замість виборця іншою особою; 

3) вчинені особою, яка не є виборцем відповідного багатомандатного, 

одномандатного виборчого округу або на день вчинення підпису не мала 

права голосу; 

4) якщо підписи вчинені виборцем декілька разів; 

5) якщо підпис вчинено виборцем з порушенням встановленого цим 

Законом строку. 

4. При встановленні на підставі підписних листів кількості виборців, які 

підтримали відкликання депутата місцевої ради, не враховуються підписні 

листи: 

1) якщо підписи виборців зібрані особою, яка не є членом відповідної 

ініціативної групи та/або на день збору підписів не мала права голосу; 

2) у яких відсутні відомості або які містять недостовірні відомості про 

особу, яка збирала підписи виборців; 



3) у яких підписи громадян України зібрані у місцях, 

визначених частиною п’ятою статті 40 цього Закону; 

4) які не відповідають встановленій формі. 

За результатами перевірки територіальна виборча комісія приймає 

рішення про підсумки збору підписів на підтримку пропозиції про 

відкликання депутата місцевої ради, в якому зазначаються підстави 

неврахування підписів окремих виборців та підписних листів (за наявності), а 

також загальна кількість підписів, зібрана на підтримку пропозиції про 

відкликання депутата місцевої ради. 

{Абзац шостий частини четвертої статті 41 в редакції Закону № 805-

IX від 16.07.2020} 

5. Якщо при ініціюванні відкликання депутата місцевої ради за народною 

ініціативою дотримано вимоги статей 38-40 цього Закону, оформлення 

підписних листів та кількість підписів виборців, які підтримують пропозицію 

про відкликання депутата місцевої ради, відповідає вимогам цього Закону, 

територіальна виборча комісія приймає рішення про відкликання депутата за 

народною ініціативою (у разі якщо депутат був обраний шляхом 

самовисування) або про звернення до політичної партії, від місцевої 

організації якої обрано відповідного депутата, щодо відкликання депутата 

місцевої ради за народною ініціативою. 

{Частина п'ята статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

805-IX від 16.07.2020} 

6. Якщо при ініціюванні відкликання депутата місцевої ради за народною 

ініціативою не дотримано вимоги статей 38-40 цього Закону та/або 

оформлення підписних листів або кількість підписів виборців, які 

підтримують пропозицію про відкликання депутата місцевої ради, не 

відповідає вимогам цього Закону та/або ініціативна група у встановлені цим 

Законом строки не подала до територіальної виборчої комісії підписні листи 

та протокол зборів виборців або подала їх після спливу встановлених строків, 



відповідна територіальна виборча комісія приймає рішення про припинення 

ініціативи щодо відкликання депутата місцевої ради. 

7. Вищий керівний орган політичної партії розглядає звернення 

територіальної виборчої комісії щодо відкликання депутата місцевої ради за 

народною ініціативою чи протокол зборів (конференції) місцевої організації 

політичної партії, на якому прийнято рішення про внесення пропозиції щодо 

відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, та приймає 

рішення про відкликання такого депутата за народною ініціативою або про 

відмову в задоволенні цієї пропозиції. 

{Частина сьома статті 41 в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020} 

8. Рішення вищого керівного органу партії, прийняте відповідно до її 

статуту, передається до відповідної територіальної виборчої комісії, яка 

інформує про зміст рішення ініціативну групу. 

9. На підставі рішення вищого керівного органу політичної партії про 

відкликання депутата, обраного шляхом висування місцевою організацією 

політичної партії, за народною ініціативою, а у разі якщо депутат був 

обраний шляхом самовисування, - на підставі свого рішення, передбаченого 

частиною п’ятою цієї статті, відповідна територіальна виборча комісія 

зобов’язана у порядку, передбаченому Виборчим кодексом України, визнати 

обраним депутатом наступного за черговістю кандидата у депутати від 

місцевої організації політичної партії або призначити проміжні вибори 

депутата у відповідному багатомандатному виборчому окрузі. 

{Частина дев’ята статті 41 в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020} 

{Стаття 41 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1314-IV від 

20.11.2003; в редакції Закону № 595-VIII від 14.07.2015} 

Стаття 46. Оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчої комісії 

Рішення, дії або бездіяльність виборчої комісії, що стосуються 

відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, можуть бути 

оскаржені до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного 

судочинства України. 



{Стаття 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 595-VIII від 

14.07.2015;  в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020} 

Стаття 47. Повторне порушення питання про відкликання депутата 

місцевої ради  

Питання про відкликання депутата місцевої ради може бути порушено 

повторно у порядку, встановленому цим  Законом, у будь-який час.  

Стаття 48. Гарантії прав депутата місцевої ради при розгляді 

питання про його відкликання  

1. Про дату, час і місце проведення зборів виборців, на яких буде 

розглядатися питання про внесення пропозиції щодо відкликання депутата 

місцевої ради за народною ініціативою, організатори таких зборів письмово 

повідомляють депутата, щодо якого розглядатиметься відповідне питання. 

Такий депутат має право на гарантований виступ на зборах до моменту 

прийняття відповідного рішення для пояснення своєї позиції. Неприбуття на 

збори виборців депутата місцевої ради, який був належним чином 

повідомлений про них, не перешкоджає розгляду питання про внесення 

пропозиції щодо його відкликання за народною ініціативою. 

Про дату, час і місце проведення зборів (конференції) місцевої організації 

політичної партії, на яких буде розглядатися питання про внесення 

пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради за народною 

ініціативою, місцева організація політичної партії письмово повідомляє 

депутата, щодо якого розглядатиметься відповідне питання. Такий депутат 

має право на гарантований виступ на зборах (конференції) до моменту 

прийняття відповідного рішення для пояснення своєї позиції. Неприбуття на 

збори (конференцію) депутата місцевої ради, який був належним чином 

повідомлений про них, не перешкоджає розгляду питання про внесення 

пропозиції щодо його відкликання за народною ініціативою. 

Депутат місцевої ради має право бути присутнім під час розгляду вищим 

керівним органом політичної партії звернення територіальної виборчої 

комісії щодо його відкликання за народною ініціативою чи протоколу зборів 



(конференції) місцевої організації політичної партії, на якому прийнято 

рішення про внесення пропозиції щодо його відкликання, та при прийнятті 

відповідного рішення, а також на засіданнях територіальної виборчої комісії 

при розгляді нею питань, що стосуються його відкликання. 

{Частина перша статті 48 в редакції Законів № 595-VIII від 

14.07.2015, № 805-IX від 16.07.2020} 

2. Депутат місцевої ради має право давати пояснення щодо суті питань 

стосовно його діяльності, робити відповідні заяви на засіданнях ради та її 

органів, зборах виборців, зборах (конференціях) об'єднань громадян. У 

встановленому законодавством порядку депутат місцевої ради може 

використовувати для роз'яснення своєї позиції засоби масової інформації. 

3. Депутат має право звернутися до місцевої ради з усною або письмовою 

заявою з приводу обставин, що стали підставою для порушення питання про 

його відкликання. 

{Статтю 49 виключено на підставі Закону № 595-VIII від 14.07.2015} 

Розділ VI  

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  

Стаття 50. Зміна статусу або припинення повноважень депутата 

місцевої ради у зв'язку із змінами в адміністративно-територіальному 

устрої  

1. Статус депутата місцевої ради змінюється відповідно до зміни статусу 

ради, до якої його обрано, у зв'язку із змінами в адміністративно-

територіальному устрої відповідної території.  

2. У разі віднесення населених пунктів до категорії міст обласного, 

республіканського (Автономної Республіки Крим) значення на їх території 

припиняються повноваження депутатів місцевої ради, які були обрані від 

цього населеного пункту до відповідної районної, обласної чи міської ради.  

3. У разі віднесення села, селища, міста до складу іншого району 

депутати місцевих рад, обрані від цих населених пунктів, втрачають статус 

депутата попередньої районної чи міської ради і набувають статусу депутата 



тієї  районної чи міської ради, під юрисдикцію якої передано відповідні 

адміністративно-територіальні одиниці.  

4. У разі проведення виборів до новоутворених місцевих рад на базі  

існуючих рад повноваження депутатів цих рад припиняються.  

 

Засади публічної діяльності та відкритості інформації 

Про державну таємницю 

Закон України 21 січня 1994 року № 3855-XII  

(витяг) 

Цей Закон регулює суспільні відносини, пов'язані з віднесенням 

інформації до державної таємниці, засекречуванням, розсекречуванням її 

матеріальних носіїв та охороною державної таємниці з метою захисту 

національної безпеки України. 

(…) 

Стаття 5. Компетенція державних органів, органів місцевого 

самоврядування та їх посадових осіб у сфері охорони державної таємниці 

Президент України, забезпечуючи національну безпеку, видає укази та 

розпорядження з питань охорони державної таємниці, віднесених цим 

Законом та іншими законами до його повноважень. 

Рада національної безпеки і оборони України координує та контролює 

діяльність органів виконавчої влади у сфері охорони державної таємниці. 

Кабінет Міністрів України спрямовує та координує роботу міністерств, 

інших органів виконавчої влади щодо забезпечення здійснення державної 

політики у сфері охорони державної таємниці. 

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування 

здійснюють державну політику у сфері охорони державної таємниці в межах 

своїх повноважень, передбачених законом. 

Спеціально уповноваженим державним органом у сфері забезпечення 

охорони державної таємниці є Служба безпеки України. 



Забезпечення охорони державної таємниці відповідно до вимог режиму 

секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях, діяльність яких пов'язана з 

державною таємницею, покладається на керівників зазначених органів, 

підприємств, установ і організацій. 

(…) 

Стаття 10. Порядок віднесення інформації до державної таємниці 

Віднесення інформації до державної таємниці здійснюється мотивованим 

рішенням державного експерта з питань таємниць за його власною 

ініціативою, за зверненням керівників відповідних державних органів, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій чи 

громадян. 

(…) 

Стаття 15. Засекречування та розсекречування матеріальних носіїв 

інформації 

(…) 

Перелік посад, перебування на яких дає посадовим особам право 

надавати матеріальним носіям секретної інформації грифи секретності, 

затверджується керівником державного органу, органу місцевого 

самоврядування, підприємства, установи, організації, що провадить 

діяльність, пов'язану з державною таємницею. 

(…) 

Стаття 21. Режимно-секретні органи 

В державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях, що провадять діяльність, пов'язану 

з державною таємницею, з метою розроблення та здійснення заходів щодо 

забезпечення режиму секретності, постійного контролю за їх додержанням 

створюються на правах окремих структурних підрозділів режимно-секретні 

органи (далі - РСО), які підпорядковуються безпосередньо керівнику 



державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, 

установи, організації. 

{Частина перша статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2432-VI від 06.07.2010} 

Створення, реорганізація чи ліквідація РСО здійснюються за 

погодженням із Службою безпеки України. У своїй роботі РСО взаємодіють 

з органами Служби безпеки України. 

До складу режимно-секретного органу входять підрозділи режиму, 

секретного діловодства та інші підрозділи, що безпосередньо забезпечують 

охорону державної таємниці, залежно від специфіки діяльності державного 

органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та 

організації. 

{Частина третя статті 21 в редакції Законів № 1169-VII від 

27.03.2014, № 374-VIII від 12.05.2015} 

В державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях із значним обсягом робіт, 

пов'язаних з державною таємницею, вводиться посада заступника керівника з 

питань режиму, на якого покладаються обов'язки та права керівника РСО. 

В державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях з незначним обсягом робіт, 

пов'язаних з державною таємницею, де штатним розписом не передбачено 

створення РСО, облік і зберігання секретних документів, а також заходи 

щодо забезпечення режиму секретності здійснюються особисто їх 

керівниками або спеціально призначеним наказом керівника працівником 

після створення необхідних умов, що забезпечують режим секретності. На 

них поширюються обов'язки та права працівників РСО. 

Призначення осіб на посади заступників керівників з питань режиму, 

начальників РСО та їх заступників, а також видання наказу про покладення 

на окремого працівника обов'язків щодо забезпечення режиму секретності 

здійснюється за погодженням з органами Служби безпеки України та РСО 



вищестоящих державних органів, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ і організацій. 

РСО комплектуються спеціалістами, яким надано допуск до державної 

таємниці із ступенем секретності "цілком таємно", якщо характер 

виконуваних робіт не вимагає допуску до державної таємниці із ступенем 

секретності "особливої важливості". Якщо державний орган, орган місцевого 

самоврядування, підприємство, установа або організація не провадить 

діяльність із секретною інформацією, що має ступені секретності "цілком 

таємно" та "особливої важливості", РСО такого органу, підприємства, 

установи або організації комплектується спеціалістами, яким надано допуск 

до державної таємниці зі ступенем секретності "таємно". 

{Частина сьома статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2432-VI від 06.07.2010} 

Основними завданнями РСО є: 

а) недопущення необгрунтованого допуску та доступу осіб до секретної 

інформації; 

б) своєчасне розроблення та реалізація разом з іншими структурними 

підрозділами державних органів, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ і організацій заходів, що забезпечують охорону 

державної таємниці; 

в) запобігання розголошенню секретної інформації, випадкам втрат 

матеріальних носіїв цієї інформації, заволодінню секретною інформацією 

іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями, 

особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску 

та доступу до неї; 

г) виявлення та закриття каналів просочення секретної інформації в 

процесі діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, 

підприємства, установи, організації; 



д) забезпечення запровадження заходів режиму секретності під час 

виконання всіх видів робіт, пов'язаних з державною таємницею, та під час 

здійснення зовнішніх відносин; 

е) організація та ведення секретного діловодства; 

{Пункт "е" частини восьмої статті 21 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2432-VI від 06.07.2010} 

є) здійснення контролю за станом режиму секретності в державних 

органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 

організаціях та на підпорядкованих їм об'єктах. 

РСО мають право: 

а) вимагати від усіх працівників державного органу, органу місцевого 

самоврядування, підприємства, установи та організації, а також відряджених 

неухильного виконання вимог законодавства щодо забезпечення охорони 

державної таємниці; 

б) брати участь у розгляді проектів штатних розписів державного органу, 

органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації та 

підвідомчих їм установ, підприємств у частині, що стосується РСО, вносити 

пропозиції щодо структури та чисельності працівників цих органів; 

в) брати участь у проведенні атестації працівників, що виконують роботи, 

пов'язані з державною таємницею, а також у розгляді пропозицій щодо 

виплати в установленому нормативними актами порядку компенсації за 

роботу в умовах режимних обмежень; 

г) залучати спеціалістів державного органу, органу місцевого 

самоврядування, підприємства, установи та організації до здійснення заходів 

щодо охорони державної таємниці; 

д) здійснювати перевірки стану й організації роботи з питань захисту 

державної таємниці і забезпечення режиму секретності у підрозділах 

державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, 

установи та організації, а також у підвідомчих їм установах та 

підприємствах, давати відповідні рекомендації; 



е) здійснювати перевірки додержання режиму секретності на робочих 

місцях працівників, що мають допуск до державної таємниці, вмісту 

спецсховищ (приміщень, сейфів, металевих шаф, спецчемоданів, спецпапок 

тощо), наявності документів, виробів та інших матеріальних носіїв секретної 

інформації; 

є) порушувати перед керівником державного органу, органу місцевого 

самоврядування, підприємства, установи та організації питання про 

призначення службових розслідувань за фактами порушень режиму 

секретності та секретного діловодства, про притягнення осіб до 

відповідальності згідно з законом, а також давати рекомендації щодо 

обов'язкових для виконання вказівок керівникам підрозділів державного 

органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та 

організації та підвідомчих їм установ, підприємств з питань забезпечення 

режиму секретності; 

ж) брати участь у службових розслідуваннях, у встановленому порядку 

вимагати від працівників державного органу, органу місцевого 

самоврядування, підприємства, установи та організації письмових пояснень 

щодо фактів розголошення ними секретних відомостей, втрати матеріальних 

носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності; 

з) вносити пропозиції керівникові державного органу, органу місцевого 

самоврядування, підприємства, установи та організації про припинення 

робіт, пов'язаних з державною таємницею, в структурних підрозділах, якщо 

умови для їх виконання не відповідають вимогам режиму секретності; 

опечатувати приміщення, де ведуться такі роботи або зберігаються 

матеріальні носії секретної інформації; 

и) одержувати від громадян, яким оформляються документи на допуск до 

державної таємниці, анкетні дані; 

і) використовувати засоби зв'язку та вести в установленому порядку 

поштово-телеграфне листування з іншими державними органами, органами 



місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями та їх 

РСО з питань забезпечення режиму секретності; 

ї) мати печатку з найменуванням РСО, а також інші печатки та штампи 

установленої форми. 

Передача функцій РСО будь-яким іншим підрозділам державного органу, 

органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації не 

допускається. 

(…) 

Стаття 34. Особливості здійснення державними органами їх функцій 

щодо державних органів, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ і організацій, що провадять діяльність, пов'язану з 

державною таємницею 

Державні органи, в тому числі правоохоронні, державного фінансового 

контролю та суди, з метою охорони державної таємниці мають за 

погодженням із Службою безпеки України встановлювати порядок 

здійснення своїх функцій щодо державних органів, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій, що провадять діяльність, 

пов'язану з державною таємницею. 

{Частина перша статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

5463-VI від 16.10.2012} 

Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, 

установи і організації, що провадять діяльність, пов'язану з державною 

таємницею, вправі відмовити у виконанні запиту щодо надання секретної 

інформації чи інших подібних вимог зазначеним у частині першій цієї статті 

державним органам, якщо останні не встановили такого порядку або не 

додержуються його. 

Про мотиви такої відмови одночасно повідомляється Служба безпеки 

України, яка протягом місяця зобов'язана прийняти рішення про її 

обгрунтованість. 

(…) 



Стаття 37. Контроль за забезпеченням охорони державної таємниці 

Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ і організацій зобов'язані здійснювати постійний 

контроль за забезпеченням охорони державної таємниці. 

Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, 

установи і організації, що розміщують замовлення у підрядників, зобов'язані 

контролювати стан охорони державної таємниці, яка була передана 

підрядникам у зв'язку з виконанням замовлення. 

Державні органи, яким рішенням державного експерта з питань таємниць 

було надано право вирішувати питання про доступ державних органів, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій до 

конкретної секретної інформації, зобов'язані контролювати стан охорони 

державної таємниці в усіх державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, які виконують 

роботи, пов'язані з відповідною державною таємницею, або зберігають 

матеріальні носії зазначеної секретної інформації. 

Контроль за додержанням законодавства про державну таємницю в 

системі Служби безпеки України здійснюється відповідно до Закону 

України "Про Службу безпеки України". 

Служба безпеки України має право контролювати стан охорони 

державної таємниці в усіх державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, а також у 

зв'язку з виконанням цих повноважень одержувати безоплатно від них 

інформацію з питань забезпечення охорони державної таємниці. Висновки 

Служби безпеки України, викладені в актах офіційних перевірок за 

результатами контролю стану охорони державної таємниці, є обов'язковими 

для виконання посадовими особами підприємств, установ та організацій 

незалежно від їх форм власності. 

(…) 

 



Про звернення громадян 

Закон України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР 

(витяг) 

Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України 

наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, 

об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх 

діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, 

державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України 

можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, 

для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх 

у разі порушення. 

(…) 

Стаття 19. Обов'язки органів державної влади, місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників 

та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг 

Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, 

установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, 

засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх 

повноважень зобов'язані: 

об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги; 

у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до 

відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це 

мотивовану постанову; 

{Частину першу статті 19 доповнено абзацом згідно із Законом № 

2384-IV від 20.01.2005} 

на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного 

органу, що розглядає його заяву чи скаргу; 



скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, 

передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону 

або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення 

неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли 

порушенням; 

забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання 

прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень; 

письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи 

скарги і суть прийнятого рішення; 

вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку 

матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті 

ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про 

відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на 

прохання громадянина не пізніш як у місячний термін довести прийняте 

рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи 

об'єднання громадян за місцем проживання громадянина; 

у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз'яснити порядок 

оскарження прийнятого за нею рішення; 

не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим 

органам; 

особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг 

громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, 

систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи. 

У разі необхідності та за наявності можливостей розгляд звернень 

громадян покладається на посадову особу чи підрозділ службового апарату, 

спеціально уповноважені здійснювати цю роботу, в межах бюджетних 

асигнувань. Це положення не скасовує вимоги абзацу дев'ятого частини 

першої цієї статті. 

Стаття 22. Особистий прийом громадян 



Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності, об'єднань громадян зобов'язані проводити особистий прийом 

громадян. 

Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний 

для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому 

доводяться до відома громадян. 

Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від 

форм власності, об'єднаннях громадян визначається їх керівниками. 

Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо 

вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на 

особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й 

письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється 

письмово або усно, за бажанням громадянина. 

(…) 

Стаття 23-1. Електронна петиція, порядок її подання та розгляду 

Громадяни можуть звернутися до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування з 

електронними петиціями через офіційний веб-сайт органу, якому вона 

адресована, або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір 

підписів на підтримку електронної петиції. 

В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено 

прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу 

електронної пошти. На веб-сайті відповідного органу або громадського 

об’єднання, що здійснює збір підписів, обов’язково зазначаються дата 

початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку 

осіб, які підписали електронну петицію. 

Електронна петиція не може містити заклики до повалення 

конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, 



пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, 

расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, 

посягання на права і свободи людини. 

Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) 

електронної петиції. 

Для створення електронної петиції до Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування 

її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті 

органу, якому вона адресована, або веб-сайті громадського об’єднання, яке 

здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, та розміщує текст 

електронної петиції. 

Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідно 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

органу місцевого самоврядування або на веб-сайті громадського об’єднання, 

яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, протягом двох 

робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором). 

У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам 

оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору 

(ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення. 

Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті 

відповідно Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, відповідного органу місцевого самоврядування або на веб-сайті 

громадського об’єднання є датою початку збору підписів на її підтримку. 

Відповідні органи державної влади, органи місцевого самоврядування та 

громадські об’єднання під час збору підписів на підтримку електронної 

петиції зобов’язані забезпечити: 

безоплатність доступу та користування інформаційно-

телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір 

підписів; 

електронну реєстрацію громадян для підписання петиції; 



недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі 

підписання електронної петиції, без участі громадянина; 

фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її 

громадянином. 

Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної 

кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на 

її підтримку розглядається як звернення громадян відповідно до цього 

Закону. 

Електронна петиція, адресована відповідно Президенту України, 

Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, розглядається у 

порядку, встановленому цією статтею, за умови збору на її підтримку не 

менш як 25000 підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня 

оприлюднення петиції. 

Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції 

до органу місцевого самоврядування та строку збору підписів визначаються 

статутом територіальної громади. 

Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через 

веб-сайт громадського об’єднання і яка протягом установленого строку 

набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного 

дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським 

об’єднанням органу, якому адресована петиція, із зазначенням інформації 

про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, 

загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи 

посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору 

підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об’єднання. 

Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в 

установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відповідного органу 

місцевого самоврядування не пізніш як через три робочі дні після набрання 



необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання 

електронної петиції від громадського об’єднання - не пізніш як через два 

робочі дні після отримання такої петиції. 

Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше 

десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. 

Якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на 

парламентських слуханнях у Верховній Раді України або громадських 

слуханнях відповідної територіальної громади, автор (ініціатор) петиції має 

право представити електронну петицію на таких слуханнях. У такому разі 

строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для 

проведення відповідних слухань. 

Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президенту України, 

Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого 

самоврядування, визначається відповідно Президентом України, Верховною 

Радою України, Кабінетом Міністрів України, місцевою радою. 

Про підтримку або непідтримку електронної петиції публічно 

оголошується на офіційному веб-сайті Президентом України - щодо 

електронної петиції, адресованої Президенту України, Головою Верховної 

Ради України - щодо електронної петиції, адресованої Верховній Раді 

України, Прем’єр-міністром України - щодо електронної петиції, адресованої 

Кабінету Міністрів України, головою відповідної місцевої ради - щодо 

електронної петиції, адресованої органу місцевого самоврядування. 

У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати 

розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням. 

Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня 

після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

органу, якому вона була адресована, а також надсилається у письмовому 

вигляді автору (ініціатору) електронної петиції та відповідному 

громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку 

відповідної електронної петиції. 



У разі визнання за доцільне викладені в електронній петиції пропозиції 

можуть реалізовуватися органом, якому вона адресована, шляхом прийняття 

з питань, віднесених до його компетенції, відповідного рішення. 

Президентом України, Кабінетом Міністрів України, народними депутатами 

України за результатами розгляду електронної петиції можуть розроблятися 

та вноситися в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України 

законопроекти, спрямовані на вирішення порушених у петиції питань. 

Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної 

петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня 

оприлюднення петиції. 

{Розділ II доповнено статтею 23-1 згідно із Законом № 577-VIII від 

02.07.2015} 

(…) 

 

Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації 

Закон України 23 вересня 1997 року від № 539/97-ВР 

(витяг) 

Цей Закон відповідно до Конституції України визначає порядок 

всебічного і об'єктивного висвітлення діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування засобами масової інформації і захисту їх 

від монопольного впливу органів тієї чи іншої гілки державної влади або 

органів місцевого самоврядування, є складовою частиною законодавства 

України про інформацію. 

Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів 

У цьому Законі вживаються терміни у такому значенні: 

висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні - одержання, збирання, створення, поширення, 



використання і зберігання інформації про діяльність органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування, задоволення інформаційних потреб 

громадян, юридичних осіб про роботу цих органів; 

державне замовлення на висвітлення діяльності органів державної влади - 

замовлення на висвітлення діяльності Верховної Ради України, Президента 

України, Кабінету Міністрів України, розміщення якого забезпечує 

Національна рада України на каналах телерадіоорганізацій України, яке 

оформляється відповідно постановами Верховної Ради України, 

розпорядженнями Президента України, Кабінету Міністрів України; 

{Статтю 1 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 133-XIV від 

30.09.98; із змінами, внесеними згідно із Законом № 271-VIII від 19.03.2015} 

аудіовізуальний (електронний) засіб масової інформації органу державної 

влади чи органу місцевого самоврядування - засіб масової інформації, 

засновником (співзасновником) якого є орган державної влади або орган 

місцевого самоврядування і який повністю або частково утримується за 

рахунок державного чи місцевих бюджетів; 

{Абзац четвертий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

917-VIII від 24.12.2015} 

порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування - розклад, обсяг, форми і методи оприлюднення 

відомостей про діяльність органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в межах визначених цим Законом квот часу, газетних 

(журнальних) площ та виділених коштів; 

офіційні друковані видання - видання Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, 

Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, центральних органів 

виконавчої влади, інших державних органів із спеціальним статусом, що 

видаються з метою опублікування нормативно-правових актів, рішень цих 

органів та інформації, обов’язковість опублікування якої передбачена 



законодавством, під час підготовки яких не використовується творча праця 

журналістів; 

{Абзац шостий статті 1 в редакції Закону № 917-VIII від 24.12.2015} 

інформаційні служби органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування - структурні підрозділи цих органів, що виконують 

інформаційно-аналітичні функції та забезпечують зв'язки із засобами масової 

інформації, громадськістю; 

офіційна інформація органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування (далі - офіційна інформація) - офіційна документована 

інформація, створена в процесі діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, яка доводиться до відома населення в порядку, 

встановленому Конституцією України, законами України "Про 

інформацію" та "Про доступ до публічної інформації", цим Законом. 

{Абзац восьмий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

1170-VII від 27.03.2014} 

Стаття 2. Загальні засади висвітлення діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації 

Засоби масової інформації України відповідно до законодавства України 

мають право висвітлювати всі аспекти діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування. Органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування зобов'язані надавати засобам масової інформації 

повну інформацію про свою діяльність через відповідні інформаційні служби 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечувати 

журналістам вільний доступ до неї, крім випадків, передбачених Законом 

України "Про державну таємницю", не чинити на них будь-якого тиску і не 

втручатися в їх виробничий процес. Засоби масової інформації можуть 

проводити власне дослідження і аналіз діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, давати їй оцінку, 

коментувати. 



Розрив чи змішування змісту офіційної інформації, що оприлюднюється, 

коментарями засобу масової інформації або журналістом не допускається. 

Право висвітлення і коментування діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, подій державного життя в Україні 

гарантується Конституцією, цим Законом, іншими законами України. 

(…) 

Стаття 4. Мова поширення інформації про діяльність органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування 

Інформація про діяльність органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування поширюється державною та іншими мовами в порядку, 

встановленому Законом України "Про забезпечення функціонування 

української мови як державної". 

{Стаття 4 в редакції Законів № 5029-VI від 03.07.2012, № 2704-VIII від 

25.04.2019} 

Стаття 5. Порядок фінансування засобів масової інформації по 

висвітленню діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування 

Порядок фінансування засобів масової інформації по висвітленню 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

засновниками чи співзасновниками яких є ці органи, визначається в 

договорах між органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування і редакціями засобів масової інформації, а також у статутах 

редакцій цих засобів масової інформації. 

Недержавні засоби масової інформації висвітлюють діяльність органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування на умовах, 

передбачених в укладеній між цими органами і редакціями засобів масової 

інформації угоді. Якщо така угода не укладена, то редакція недержавного 

засобу масової інформації має право самостійно, відповідно до законодавства 

України, висвітлювати діяльність органів державної влади та органів 



місцевого самоврядування, визначаючи у своєму статуті джерела 

фінансування витрат на це висвітлення. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах 

коштів, передбачених у державному або місцевих бюджетах на висвітлення 

їх діяльності, формують замовлення засобам масової інформації на: 

створення спеціальних звітів і репортажів про важливі події, що 

відбуваються в державі, про діяльність органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування; 

проведення прямих теле- і радіотрансляцій про їх діяльність; 

організацію систематичних (проблемних, тематичних) теле- і 

радіопередач та сторінок (рубрик) у друкованих засобах масової інформації; 

створення та поширення інформації, авторських матеріалів про діяльність 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

роз'яснювального характеру; 

запис і зберігання відео- і аудіоматеріалів про висвітлення діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Видатки на фінансування засобів масової інформації щодо висвітлення 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

передбачаються у Державному бюджеті України та в місцевих бюджетах 

окремо. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування у своїх 

кошторисах зобов'язані передбачати витрати на висвітлення своєї діяльності 

засобами масової інформації. 

Розділ II 

ІНФОРМАЦІЙНІ СЛУЖБИ ТА ЗАСОБИ МАСОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Стаття 6. Інформаційні служби органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування 



Інформація про діяльність органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування може отримуватися засобами масової інформації від цих 

органів безпосередньо або через їх інформаційні служби чи бути зібрана 

працівниками засобів масової інформації. 

Інформаційні служби (інформаційні управління, інформаційно-аналітичні 

підрозділи, прес-служби, прес-центри, управління і центри громадських 

зв'язків, прес-бюро, прес-секретарі та прес-аташе з відповідним апаратом) 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування збирають, 

аналізують, обробляють та оперативно надають інформацію про діяльність 

цих органів у повному обсязі засобам масової інформації, крім випадків, 

передбачених Законом України "Про державну таємницю". 

Для висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування їх інформаційні служби мають право використовувати такі 

форми підготовки та оприлюднення інформації: 

випуск і поширення бюлетенів (спеціальних бюлетенів), прес-релізів, 

оглядів, інформаційних збірників, експрес-інформації тощо; 

проведення прес-конференцій, брифінгів, організація інтерв'ю з 

керівниками органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

для працівників вітчизняних і зарубіжних засобів масової інформації; 

підготовка і проведення теле- і радіопередач; 

забезпечення публікацій (виступів) у засобах масової інформації 

керівників або інших відповідальних працівників органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування; 

створення архівів інформації про діяльність органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування; 

інші форми поширення офіційної інформації, що не суперечать 

законодавству України. 

Стаття 7. Засоби масової інформації органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування 



Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають 

право засновувати або бути співзасновниками аудіовізуальних (електронних) 

засобів масової інформації в порядку, встановленому законодавством 

України, і в межах коштів, що виділяються з державного чи місцевих 

бюджетів на висвітлення їх діяльності, або за рахунок перерозподілу коштів, 

що виділяються на забезпечення функціонування цих органів. 

{Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 917-VIII від 

24.12.2015} 

Стаття 7-1. Офіційні друковані видання 

Засновниками офіційних друкованих видань можуть бути центральні 

органи державної влади. 

Офіційні друковані видання вносяться центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації 

друкованих засобів масової інформації, до Державного реєстру друкованих 

засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єкти 

інформаційної діяльності. 

В офіційних друкованих виданнях забороняється розміщувати рекламу 

або будь-яку іншу інформацію, обов’язковість опублікування якої не 

передбачена законодавством. 

Фінансування видатків на підготовку, випуск і розповсюдження 

офіційних друкованих видань здійснюється за рахунок і в межах коштів, що 

передбачаються для утримання відповідних центральних органів державної 

влади. 

Обов’язкові безоплатні примірники офіційних друкованих видань після 

друкування доставляються одержувачам відповідно до Закону України "Про 

обов’язковий примірник документів". 

{Закон доповнено статтею 7-1 згідно із Законом № 917-VIII від 

24.12.2015} 

Стаття 8. Висвітлення діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування інформаційними агентствами 



Інформаційні агентства, створені в Україні відповідно до Закону 

України "Про інформаційні агентства", мають право на поширення 

інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. 

Інформаційні агентства України, незалежно від їх виду, відповідно 

до Конституції України і Закону України "Про інформаційні агентства" на 

договірних засадах збирають, обробляють, створюють, готують до 

поширення офіційну інформацію про діяльність органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, випускають і розповсюджують 

інформаційну продукцію про діяльність цих органів. Державні інформаційні 

агентства систематично інформують громадськість про діяльність органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, перебування вищих 

посадових осіб у робочих поїздках по Україні, а також про візити офіційних 

державних делегацій і вищих посадових осіб в інші країни, прийом 

зарубіжних офіційних делегацій і посадових осіб інших держав. 

На вимогу Президента України, Голови Верховної Ради України, 

Прем'єр-міністра України, Голови Верховного Суду України та Голови 

Конституційного Суду України державні інформаційні агентства зобов'язані 

передавати тексти їх екстрених виступів та заяв з важливих питань 

державного життя. 

Розділ III 

ФОРМИ І ПОРЯДОК ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ АУДІОВІЗУАЛЬНИМИ 

ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

(…) 

Стаття 13. Порядок висвітлення діяльності районних і обласних рад, 

Київської та Севастопольської міських рад 

Висвітлення діяльності районних і обласних рад, Київської та 

Севастопольської міських рад здійснюється на засадах замовлень чи 



укладених угод з відповідними державними або недержавними 

телерадіоорганізаціями. 

(…) 

Стаття 16. Висвітлення діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування в інформаційних програмах 

Національна телекомпанія України і Національна радіокомпанія України 

включають до інформаційних програм у день, коли відбувалася відповідна 

подія, повідомлення про: 

особливо актуальні рішення Верховної Ради України, Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Верховного Суду України, 

Конституційного Суду України; 

звернення і послання Президента України, заяви Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України, Верховного Суду України та Конституційного 

Суду України; 

міжнародні контакти та переговори в Україні і за кордоном Президента 

України, Голови Верховної Ради України, делегацій Кабінету Міністрів 

України, офіційні візити парламентських делегацій, глав іноземних держав та 

урядів до України; 

прес-конференції, важливі зустрічі з громадянами та виступи Президента 

України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Голови 

Верховного Суду України та Голови Конституційного Суду України; 

інші суспільно значимі факти діяльності органів державної влади 

України; 

важливі факти діяльності органів місцевого самоврядування. 

Стаття 17. Створення інформаційних відео- і аудіозаписів про 

діяльність органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування та їх зберігання в державних архівах 

Інформаційні служби органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування самостійно або за допомогою Національної телекомпанії 

України і Національної радіокомпанії України здійснюють відео- та 



аудіозаписи засідань Верховної Ради України, офіційних заходів за участю 

Президента України, засідань Кабінету Міністрів України, Верховного Суду 

України, Конституційного Суду України. Для таких записів встановлюється 

безстроковий режим зберігання у державних архівах. Записи заходів 

закритого типу здійснюються та зберігаються відповідно до вимог 

законодавства України. 

Відео- та аудіозаписи про діяльність органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, що зберігаються в державних архівах, можуть 

використовуватися громадянами України і журналістами відповідно 

до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" 

та Закону України "Про державну таємницю". 

Норми цієї статті не обмежують права акредитованих журналістів і 

технічних працівників здійснювати власний відео- та аудіозапис на 

засіданнях, нарадах, інших офіційних заходах для власних архівів. 

Стаття 18. Інші теле- і радіопередачі про діяльність органів 

державної влади України та органів місцевого самоврядування 

Державні аудіовізуальні засоби масової інформації в процесі формування 

програмної політики повинні передбачати в інших програмах всебічне і 

об'єктивне інформування населення про принципи державного устрою, 

основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики України, роботу органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, позиції депутатських 

груп і фракцій у Верховній Раді України, окремих народних депутатів 

України, про програму діяльності Кабінету Міністрів України, розгляд справ 

і розв'язання спорів судами. 

(…) 

Стаття 19-1. Розміщення державного замовлення на аудіо- і 

відеоінформаційну продукцію та контроль за дотриманням порядку, 

форм і стандартів мовлення 

Розміщення державного замовлення на аудіо- і відеоінформаційну 

продукцію про діяльність Верховної Ради України, Президента України та 



Кабінету Міністрів України забезпечується Національною радою України з 

питань телебачення і радіомовлення. 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 

здійснює контроль за дотриманням порядку, форм і стандартів мовлення. 

{Закон доповнено статтею 19-1 згідно із Законом № 133-XIV від 

30.09.98} 

Розділ IV 

ПОРЯДОК ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ДРУКОВАНИМИ 

ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

(…) 

Стаття 21. Висвітлення діяльності місцевих органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування в друкованих засобах масової 

інформації 

Діяльність місцевих органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування висвітлюється в друкованих засобах масової інформації 

регіональної та місцевої сфери розповсюдження на умовах, визначених у 

договорах між цими органами і редакціями зазначених друкованих засобів 

масової інформації. 

Стаття 21-1. Доведення до відома населення законів України та 

інших нормативно-правових актів 

Доведення до відома населення законів України та інших нормативно-

правових актів здійснюється шляхом їх офіційного опублікування відповідно 

до закону державними друкованими засобами масової інформації та 

офіційними друкованими виданнями (офіційними виданнями), висвітлення 

аудіовізуальними засобами масової інформації, оприлюднення на офіційних 

веб-сайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а 

також в інший спосіб, визначений законом. 



{Закон доповнено статтею 21-1 згідно із Законом № 2578-VIII від 

02.10.2018} 

Стаття 22. Опублікування офіційних документів органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування 

Закони України, постанови Верховної Ради України, укази та 

розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету 

Міністрів України, постанови Верховного Суду України, рішення та 

висновки Конституційного Суду України, рішення органів місцевого 

самоврядування, інші нормативно-правові акти публікуються в офіційних 

друкованих виданнях. У друкованих засобах масової інформації можуть 

публікуватися офіційні документи органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, інша публічна інформація відповідно до 

законодавства і на засадах, передбачених укладеним між такими органами та 

редакціями друкованих засобів масової інформації договором. 

{Стаття 22 в редакції Закону № 917-VIII від 24.12.2015} 

Стаття 23. Особливості висвітлення діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, виступів народних 

депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, місцевих рад у друкованих засобах масової інформації 

Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, опублікування прийнятих такими органами нормативно-

правових актів, рішень про свою діяльність, виступів народних депутатів 

України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 

рад, а також інформації, обов’язковість опублікування якої передбачена 

законодавством, здійснюється на договірних засадах відповідно до 

законодавства. 

{Стаття 23 в редакції Закону № 917-VIII від 24.12.2015} 

Розділ V 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 

УКРАЇНИ ПРО ПОРЯДОК ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 



ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства України 

про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування 

Особи, винні в порушенні законодавства України про порядок 

висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування засобами масової інформації, несуть дисциплінарну, 

цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність 

відповідно до законодавства України. 

Стаття 25. Підстави відповідальності за порушення цього Закону 

Порушеннями цього Закону вважаються всі допущені в процесі 

висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування 

засобами масової інформації відступи від його норм та положень, а також 

порушення, зазначені в статті 47 Закону України "Про інформацію", статті 

34 Закону України "Про інформаційні агентства", статті 41 Закону України 

"Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" та статті 

46 Закону України "Про телебачення і радіомовлення". 

Стаття 26. Розгляд спорів 

Спори, які виникають у зв'язку з порушеннями порядку висвітлення 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

засобами масової інформації, вирішуються судом, іншими державними 

органами у межах їх компетенції та відповідно до порядку, встановленого 

законодавством України. 

(…) 

Про доступ до публічної інформації 

Закон України 13 січня 2011 року від № 2939-VI 

(витяг) 

Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного 

на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних 



повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим 

Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес. 

(…) 

Стаття 13. Розпорядники інформації 

1. Розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються: 

1) суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші 

державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади 

Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні 

управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є 

обов'язковими для виконання; 

(…) 

Стаття 14. Обов'язки розпорядників інформації 

1. Розпорядники інформації зобов'язані: 

1) оприлюднювати інформацію, передбачену цим та іншими законами; 

{Пункт 1 частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 319-VIII від 09.04.2015} 

2) систематично вести облік документів, що знаходяться в їхньому 

володінні; 

3) вести облік запитів на інформацію; 

4) визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи 

їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, 

фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії 

інформації тощо; 

5) мати спеціальні структурні підрозділи або призначати відповідальних 

осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації та оприлюднення 

інформації; 

{Пункт 5 частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 319-VIII від 09.04.2015} 



6) надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а 

також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої 

інформації і оновлювати оприлюднену інформацію. 

{Пункт 6 частини першої статті 14 в редакції Закону № 319-VIII від 

09.04.2015} 

Стаття 15. Оприлюднення інформації розпорядниками 

1. Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати: 

1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, 

повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси 

(структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання, 

структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, 

додаткового блага керівника, заступника керівника юридичної особи 

публічного права, керівника, заступника керівника, члена наглядової ради 

державного чи комунального підприємства або державної чи комунальної 

організації, що має на меті одержання прибутку, особи, яка постійно або 

тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу чи входить до складу 

наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого 

більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано належать 

державі та/або територіальній громаді, тощо), а також інформацію, зазначену 

в частині п’ятій статті 6 цього Закону; 

{Пункт 1 частини першої статті 15 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 808-IX від 17.07.2020; в редакції Закону № 1723-IX від 08.09.2021} 

2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім 

внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що 

підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади 

діяльності; 

3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, 

форми і зразки документів, правила їх заповнення; 

4) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження 

рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності; 



5) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає 

розпорядник; 

5-1) перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих 

даних; 

{Частину першу статті 15 доповнено пунктом 5-1 згідно із Законом № 

319-VIII від 09.04.2015} 

6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких 

громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати 

на реалізацію повноважень розпорядника інформації; 

7) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань; 

8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і 

бланки установи; 

9) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового 

розпорядку; 

10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію; 

11) інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме 

про: 

їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси 

офіційного веб-сайту та електронної пошти; 

прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси 

електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників 

структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та 

регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до 

інформації з обмеженим доступом; 

розклад роботи та графік прийому громадян; 

вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення 

вакантних посад; 

перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних 

для надання послуг, правила їх оформлення; 



перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та 

організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім 

підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, 

оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності; 

порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень 

суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності; 

систему обліку, види інформації, якою володіє суб'єкт владних 

повноважень; 

12) іншу інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, 

порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом. 

2. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, підлягає 

обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих 

днів з дня затвердження документа, крім випадків, передбачених частиною 

третьою цієї статті. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного 

веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати 

оприлюднення документа і дати оновлення інформації. 

{Частина друга статті 15 в редакції Закону № 1723-IX від 08.09.2021} 

3. Визначені у пункті 5 частини першої статті 13 цього Закону державні 

чи комунальні підприємства, державні чи комунальні організації, що мають 

на меті одержання прибутку, господарські товариства, у статутному капіталі 

яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано 

належать державі та/або територіальній громаді, щомісяця (не пізніше 5 

числа наступного місяця) та за підсумками року (не пізніше 1 лютого 

наступного року) оприлюднюють на своєму офіційному веб-сайті 

інформацію про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, 

винагороди, додаткового блага їх керівника, заступника керівника, особи, яка 

постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу чи входить 

до складу наглядової ради, із зазначенням дати оприлюднення і оновлення 

такої інформації. 



{Статтю 15 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1723-IX від 

08.09.2021} 

4. Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого 

самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, 

оприлюднюються ними не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з 

метою прийняття. 

{Абзац перший частини статті 15 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 890-IX від 15.09.2020} 

Вимоги цієї частини щодо строку оприлюднення не застосовуються до 

проектів рішень органів місцевого самоврядування, спрямованих на надання 

адміністративних послуг, якщо це призведе до порушення встановленого 

законом строку надання відповідної адміністративної послуги. 

{Частину статті 15 доповнено абзацом згідно із Законом № 199-IX від 

17.10.2019} 

5. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про 

факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які 

застосовуються у зв'язку з цим. 

 (…) 

Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг 

Закон України від 15 липня 2021 року№ 1689-IX 

(витяг) 

Цей Закон визначає засади надання електронних публічних послуг, 

публічних послуг, комплексних електронних публічних послуг, 

автоматичного режиму надання електронних публічних послуг. 

Стаття 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

1) автоматичний режим надання електронної публічної послуги (далі - 

автоматичний режим) - надання електронної публічної послуги програмними 

засобами інформаційно-телекомунікаційних систем, без додаткового 



опрацювання суб’єктом надання електронної публічної послуги у режимі 

реального часу або з відкладальною умовою на підставі заяви (звернення, 

запиту) суб’єкта звернення, у тому числі поданої в електронній формі з 

використанням інформаційно-телекомунікаційних систем (у тому числі з 

використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг); 

2) електронна публічна послуга - послуга, що надається органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами, організаціями, які перебувають в їх управлінні, у тому числі 

адміністративна послуга (у тому числі в автоматичному режимі), яка 

надається з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем на 

підставі заяви (звернення, запиту), поданої в електронній формі з 

використанням інформаційно-телекомунікаційних систем (у тому числі з 

використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг), або 

без подання такої заяви (звернення, запиту); 

8) принцип надання публічної (електронної публічної) послуги за 

замовчуванням - принцип, згідно з яким суб’єкт надання публічних 

(електронних публічних) послуг надає у випадках, визначених 

законодавством, публічні (електронні публічні) послуги без одержання від 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації, державних та комунальних 

підприємств, установ та організацій у порядку та випадках, визначених 

законодавством, відомостей та/або документів (крім судових рішень та 

виконавчих документів), необхідних для надання відповідної публічної 

(електронної публічної) послуги, за умови що такі органи, посадові особи, 

підприємства, установи та організації не направили до суб’єкта надання 

публічної (електронної публічної) послуги такі відомості або документи у 

визначений цим Законом строк; 

{Пункт 8 частини першої статті 1 в редакції Закону № 1767-IX від 

22.09.2021} 



11) суб’єкт надання публічної (електронної публічної) послуги - орган 

державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, 

державні, комунальні підприємства, установи, організації та інші суб’єкти, 

уповноважені відповідно до законодавства надавати публічні (електронні 

публічні) послуги. 

(…) 

Стаття 5. Особливості надання публічних (електронних публічних) 

послуг 

1. У разі якщо законодавством для отримання публічної (електронної 

публічної) послуги вимагається подання документів та/або інформації, що 

міститься в інформаційно-телекомунікаційних системах, такі документи 

та/або інформація не подаються, а в заяві (зверненні, запиті) про надання 

публічної (електронної публічної) послуги зазначаються відомості, необхідні 

для надання такої послуги. 

У такому випадку документи та/або інформація, необхідні для надання 

відповідної публічної (електронної публічної) послуги, отримуються 

суб’єктом надання публічних (електронних публічних) послуг без участі 

суб’єкта звернення, на підставі зазначених у заяві (зверненні, запиті) 

відомостей шляхом доступу суб’єкта надання публічних (електронних 

публічних) послуг до відповідних інформаційно-телекомунікаційних систем 

або в автоматичному режимі шляхом електронної інформаційної взаємодії 

інформаційно-телекомунікаційних систем через систему електронної 

взаємодії цих систем у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

2. У разі якщо законодавством для отримання публічної (електронної 

публічної) послуги вимагається подання документів та/або інформації, що не 

міститься в інформаційно-телекомунікаційних системах, які видані/створені 

або перебувають у володінні та/або користуванні, та/або розпорядженні 

суб’єкта надання публічних (електронних публічних) послуг, інших органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, державних реєстраторів, 

суб’єктів державної реєстрації, державних та комунальних підприємств, 



установ та організацій, такі документи та/або інформація не подаються, а в 

заяві (зверненні, запиті) про надання публічної (електронної публічної) 

послуги зазначаються відомості, необхідні для надання такої послуги, або до 

такої заяви додаються копії відповідних документів, засвідчені підписом 

суб’єкта звернення. 

У такому випадку суб’єкт надання публічних (електронних публічних) 

послуг або програмні засоби відповідної інформаційно-телекомунікаційної 

системи в автоматичному режимі надсилають до суб’єкта, який видав 

документ (правонаступнику, а в разі його відсутності - суб’єкту, який 

забезпечує надання відповідної публічної (електронної публічної) послуги, 

відповідному державному нотаріальному архіву), запит щодо підтвердження 

видачі такого документа та/або достовірності відомостей через систему 

електронної взаємодії електронних ресурсів. 

Суб’єкт, який видав документ (правонаступник, а в разі його відсутності - 

суб’єкт, який забезпечує надання відповідної публічної (електронної 

публічної) послуги), протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту 

щодо підтвердження видачі відповідного документа та/або достовірності 

відомостей підтверджує або заперечує видачу відповідного документа та/або 

достовірність відомостей з використанням системи електронної взаємодії 

електронних ресурсів або відповідної інформаційно-телекомунікаційної 

системи. Якщо протягом п’яти робочих днів відповідь на запит щодо 

підтвердження або заперечення видачі відповідного документа та/або 

достовірності відомостей не отримано, суб’єкт надання публічних 

(електронних публічних) послуг надає публічну (електронну публічну) 

послугу з урахуванням принципу надання публічної (електронної публічної) 

послуги за замовчуванням, у випадках, прямо визначених законодавством. 

{Абзац третій частини другої статті 5 в редакції Закону № 1767-IX від 

22.09.2021} 

Принцип надання публічної (електронної публічної) послуги за 

замовчуванням не може застосовуватися до: 



{Частину другу статті 5 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 

1767-IX від 22.09.2021} 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких 

прав; 

{Частину другу статті 5 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 

1767-IX від 22.09.2021} 

державної реєстрації актів цивільного стану громадян; 

{Частину другу статті 5 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 

1767-IX від 22.09.2021} 

державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, 

передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців; 

{Частину другу статті 5 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 

1767-IX від 22.09.2021} 

державної реєстрації релігійних організацій та їх структурних 

підрозділів, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, всеукраїнських 

об’єднань організацій роботодавців; 

{Частину другу статті 5 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 

1767-IX від 22.09.2021} 

державної реєстрації відокремлених підрозділів іноземних неурядових 

організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, 

символіки громадських формувань; 

{Частину другу статті 5 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 

1767-IX від 22.09.2021} 

державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та 

інформаційних агентств; 

{Частину другу статті 5 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 

1767-IX від 22.09.2021} 

реєстрації статутів територіальних громад, у тому числі міст Києва та 

Севастополя; 



{Частину другу статті 5 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 

1767-IX від 22.09.2021} 

реєстрації статутів Національної академії наук України та національних 

галузевих академій наук; 

{Частину другу статті 5 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 

1767-IX від 22.09.2021} 

процедур відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи 

або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також 

відновлення платоспроможності фізичної особи, виконавчого провадження 

та примусового виконання судових рішень та рішень інших органів 

(посадових осіб). 

{Частину другу статті 5 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 

1767-IX від 22.09.2021} 

Порядком надання відповідної публічної (електронної публічної) послуги 

можуть передбачатися інші механізми верифікації документа та/або 

достовірності відомостей. 

3. У разі якщо законодавством для отримання публічної (електронної 

публічної) послуги вимагається подання документів у паперовій формі, такі 

документи можуть подаватися у формі електронного відображення 

інформації, що міститься у відповідному документі, засобами інформаційно-

телекомунікаційних систем (у тому числі через Єдиний державний веб-

портал електронних послуг). 

4. Держателі інформаційно-телекомунікаційних систем з урахуванням 

вимог та обмежень, встановлених законом, зобов’язані забезпечити доступ 

суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг до документів 

та/або інформації, необхідних для надання відповідної публічної 

(електронної публічної) послуги, які містяться у відповідних інформаційно-

телекомунікаційних системах. Такий доступ надається на безоплатній основі. 

Відмова у наданні доступу до документів та/або інформації, необхідних 

для надання відповідної публічної (електронної публічної) послуги, які 



містяться у відповідних інформаційно-телекомунікаційних системах, 

забороняється, крім випадків, визначених абзацом першим цієї частини. 

5. Обробка інформації та персональних даних суб’єктів звернення, 

необхідних для отримання електронної публічної послуги та/або 

електронного відображення інформації, що міститься у документах, 

здійснюється володільцем та держателем Єдиного державного веб-порталу 

електронних послуг у порядку, встановленому Законом України "Про захист 

персональних даних". 

{Статтю 5 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1871-IX від 

05.11.2021} 

6. Перелік публічних (електронних публічних) послуг, на які 

поширюються вимоги цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України, 

крім випадків, якщо такі вимоги визначені законом, що регулює надання 

відповідної послуги. 

(…) 

Про публічні електронні реєстри 

Закон України від 18 листопада 2021 року № 1907-IX 

(витяг) 

Цей Закон встановлює правові, організаційні і фінансові засади створення 

та функціонування публічних електронних реєстрів з метою захисту прав та 

інтересів фізичних та юридичних осіб під час створення, зберігання, 

оброблення та використання інформації у публічних електронних реєстрах. 

(…) 

Стаття 2. Визначення термінів 

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

1) адміністратор публічного електронного реєстру - юридична особа 

публічного права, що забезпечує функціонування та здійснює 

адміністрування публічного електронного реєстру, визначена законом або 

іншим нормативно-правовим актом, згідно з яким створено публічний 

електронний реєстр; 



2) Державна електронна платформа ведення публічних електронних 

реєстрів (далі - Платформа) - інформаційно-комунікаційна система, 

призначена для уніфікованого, автоматизованого та стандартизованого 

процесу створення, адміністрування та ведення публічних електронних 

реєстрів з використанням загальних принципів проектування, програмування 

та захисту інформації в публічних електронних реєстрах; 

3) держатель публічного електронного реєстру - орган державної влади, 

орган місцевого самоврядування або саморегулівна організація, що 

забезпечує створення, функціонування та ведення публічного електронного 

реєстру; 

(…) 

Стаття 3. Засади діяльності у сфері реєстрів 

1. Реєстри створюються, ведуться, адмініструються з метою накопичення, 

оброблення та надання відповідній інформації офіційного визнання у разі 

створення, зберігання та використання інформації в реєстрах, дотримання 

прав та інтересів громадян, їх об’єднань, юридичних осіб, територіальних 

громад, органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

шляхом забезпечення повною, достовірною та актуальною інформацією про 

осіб, їхні правові та майнові статуси, речі і права на них, у тому числі під час 

провадження дозвільної діяльності, надання адміністративних, соціальних та 

інших публічних послуг, провадження іншої управлінської діяльності та 

здійснення державного регулювання, у найбільш зручний для користувачів 

технологічний, економічний та корупційно безпечний спосіб. 

2. Ведення усіх реєстрів, за допомогою яких органи державної влади, 

органи місцевого самоврядування, саморегулівні організації, юридичні особи 

публічного права, їх посадові особи, інші уповноважені законом особи 

здійснюють збирання, оброблення та поширення офіційної інформації про 

передбачені цим Законом та іншими законами об’єкти реєстрів, здійснюється 

в електронному вигляді відповідно до вимог цього Закону, законів або інших 



актів законодавства, згідно з якими вони створені, та є публічними 

електронними реєстрами. 

(…) 

Стаття 6. Система реєстрів 

1. Система реєстрів включає сукупність реєстрів, що функціонують та 

взаємодіють для створення, зберігання, оброблення та використання 

інформації під час провадження дозвільної діяльності, надання 

адміністративних, соціальних та інших публічних послуг, провадження іншої 

управлінської діяльності та здійснення державного регулювання. 

До системи реєстрів належать: 

1) базові реєстри; 

2) інші реєстри; 

3) визначені законом реєстри саморегулівних організацій. 

Реєстри можуть інтегруватися в ІІС та/або взаємодіяти з оператором 

відповідно до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України. 

(…) 

3. До інших реєстрів належать реєстри, держателями яких є органи 

державної влади, органи місцевого самоврядування та які містять 

інформацію про окремі спеціальні статуси особи, про сертифікати, ліцензії, 

декларації, повідомлення, інші документи дозвільного характеру; про 

природні ресурси; про правові режими використання та забудови територій 

та окремих об’єктів; про рухоме майно, що відповідно до закону є об’єктом 

державного обліку; про майнові та немайнові права, їх обмеження та 

обтяження; про нормативно-правові акти, нормативні акти та документи 

технічного характеру, судові рішення, виконавчі документи, довіреності та 

про інші об’єкти, які відповідно до закону є об’єктами державного обліку, 

але не належать до об’єктів базових державних реєстрів, інші державні 

інформаційні ресурси. 

(…) 

Стаття 13. Повноваження держателів реєстрів 



1. Держателі реєстрів залежно від юридичного статусу відповідного 

органу, у випадках та в межах повноважень, встановлених законом: 

1) забезпечують формування та/або реалізацію державної політики у 

сфері відповідних реєстрів; 

2) здійснюють нормативно-правове регулювання у сфері відповідних 

реєстрів у випадках, визначених законом; 

3) вносять на розгляд до Кабінету Міністрів України або центральних 

органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики 

у відповідних сферах, пропозиції щодо забезпечення формування державної 

політики у сфері відповідних реєстрів; 

4) розробляють та організовують виконання державних чи інших 

цільових програм з розвитку відповідних реєстрів; 

5) виступають замовниками послуг із виконання робіт із національної 

стандартизації за рахунок коштів державного бюджету у сфері відповідних 

реєстрів; 

6) забезпечують створення, функціонування та ведення відповідних 

реєстрів; 

7) організовують роботу, пов’язану із провадженням діяльності з ведення 

відповідних реєстрів; 

8) організовують електронну (технічну та інформаційну) взаємодію 

реєстрів; 

9) виступають створювачами інформації про об’єкти Реєстру реєстрів; 

10) забезпечують доступ до відповідних реєстрів визначених законом 

суб’єктів їх ведення, публічних реєстраторів, інших суб’єктів, право доступу 

яких визначено законом, і приймають рішення про тимчасове блокування або 

анулювання такого доступу у випадках, передбачених законом; 

11) забезпечують оприлюднення реєстрової інформації у формі відкритих 

даних; 

12) організовують роботу з підготовки та підвищення кваліфікації 

публічних реєстраторів відповідних реєстрів; 



13) здійснюють контроль за дотриманням суб’єктами у сфері реєстрів 

законодавства, порядку ведення реєстрів, створення реєстрової інформації та 

інші повноваження, визначені цим Законом або іншими законами, згідно з 

якими створено відповідний реєстр; 

14) складають протоколи про адміністративні правопорушення у 

випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні 

правопорушення; 

15) надають узагальнені роз’яснення щодо застосування законодавства з 

питань ведення відповідних реєстрів; 

16) здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими 

нормативно-правовими актами. 

2. У випадках, якщо держателями реєстрів є саморегулівні організації, 

вони у межах, встановлених законом, здійснюють повноваження, визначені 

пунктами 6-12 частини першої цієї статті. У таких випадках повноваження, 

визначені пунктами 1-5, 13-16 частини першої цієї статті, здійснює 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері, до якої належить відповідна саморегулівна організація. 

Стаття 14. Повноваження адміністраторів реєстрів 

1. Адміністратори реєстрів: 

1) здійснюють заходи із створення, впровадження, ведення та 

адміністрування реєстрів; 

2) здійснюють проведення технічних і технологічних заходів для 

забезпечення роботи реєстрів, забезпечення хостингу, обслуговування 

технічного комплексу реєстру; 

3) здійснюють заходи із створення, модифікації, впровадження та 

супроводу програмного забезпечення відповідних реєстрів; 

4) відповідають за збереження та захист реєстрів, реєстрових даних та 

інформації; 

5) забезпечують технічну взаємодію з іншими реєстрами; 



6) забезпечують проведення технічних та технологічних заходів з 

надання, блокування та анулювання доступу до реєстрів, що здійснюються у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України або держателем 

реєстрів; 

7) організовують і проводять навчання щодо роботи з відповідними 

реєстрами; 

8) здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом або законом, 

згідно з яким створено відповідний реєстр. 

2. Адміністратор реєстру визначається законом або іншим актом 

законодавства, згідно з яким створено відповідний реєстр. 

3. У випадках, визначених цим Законом або законами, згідно з якими 

створені відповідні реєстри, повноваження адміністраторів реєстрів можуть 

безпосередньо здійснювати держателі реєстрів. 

(…) 

Стаття 19. Статус реєстрової інформації 

1. Інформація про об’єкти реєстрів, створена з дня набрання чинності цим 

Законом, є офіційною з моменту її внесення до відповідного реєстру. 

2. Інформація про об’єкти реєстрів, яка внесена до відповідного реєстру, 

вважається достовірною і може використовуватися державними органами, 

органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами при здійснення 

ними повноважень, визначених законом, а також фізичними та юридичними 

особами при вчиненні правочинів. 

Якщо інформація про об’єкти реєстрів, внесена до реєстру, є 

недостовірною, третя особа може посилатися на неї у спорі як на достовірну. 

Третя особа не може посилатися на таку інформацію у спорі, у разі якщо 

вона знала або повинна була знати про те, що такі відомості є 

недостовірними. 

У разі виявлення фактів, що дають обґрунтовані підстави вважати, що 

інформація про об’єкт реєстру, внесена до відповідного реєстру, є 

недостовірною, державні органи, органи місцевого самоврядування, їх 



посадові особи, треті особи невідкладно повідомляють про такі факти 

держателя або адміністратора реєстру для проведення перевірки інформації. 

3. Інформація про об’єкти реєстрів, що не відповідає зазначеному у 

частині першій або другій цієї статті, є неофіційною та не може 

використовуватися державними органами, органами місцевого 

самоврядування, їх посадовими особами при здійсненні ними повноважень, 

визначених законом, а також фізичними та юридичними особами при 

вчиненні правочинів. 

4. Законом або іншим актом законодавства, згідно з яким створено 

відповідний реєстр, можуть встановлюватися інші особливості статусу 

реєстрової інформації такого реєстру з урахуванням законів України "Про 

інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про державну 

таємницю", "Про захист персональних даних". 

Стаття 34. Користування реєстровою інформацією 

(…) 

3. Користуватися реєстровою інформацією у порядку спеціального 

доступу мають право: 

1) органи державної влади та органи місцевого самоврядування - у 

випадках, передбачених законодавством, за умови що така інформація не 

може бути отримана у порядку електронної інформаційної взаємодії між 

реєстрами; 

(…) 

Стаття 50. Фінансове забезпечення функціонування реєстрів 

1. Функціонування реєстрів здійснюється за рахунок коштів державного 

бюджету або місцевих бюджетів чи коштів відповідних саморегулівних 

організацій, міжнародної технічної та/або поворотної або безповоротної 

фінансової допомоги міжнародних організацій та інших джерел, не 

заборонених законом, а також плати за послуги реєстрів, які повністю або 

частково у випадках, визначених законом, не входять до складу процедур 



надання адміністративних послуг, з урахуванням особливостей, визначених 

частинами третьою - шостою цієї статті. 

2. Адміністративний збір за надання послуг у сфері публічних 

електронних реєстрів або інші встановлені законом, згідно з яким створено 

відповідний реєстр, плати до бюджету зараховуються до бюджетів у порядку, 

встановленому Бюджетним кодексом України, з урахуванням особливостей, 

визначених частинами третьою - шостою цієї статті. 

3. Фінансове забезпечення держателів та адміністраторів реєстрів, крім 

саморегулівних організацій, здійснюється за рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів, крім випадків, визначених нормативно-правовим актом, 

згідно з яким створено відповідний реєстр. 

4. Фінансове забезпечення публічних реєстраторів, які перебувають у 

трудових відносинах із органами державної влади або органами місцевого 

самоврядування, здійснюється за рахунок коштів відповідно державного та 

місцевих бюджетів. 

(…) 

Компетенція у сфері надання адміністративних послуг 

 Про адміністративні послуги 

Закон України від 6 вересня 2012 року № 5203-VI 

(витяг) 

Цей Закон визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних 

послуг. 

Стаття 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

1) адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень 

суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або 

юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або 

здійснення обов’язків такої особи відповідно до закону; 



{Пункт 1 статті 1 в редакції Законів № 1689-IX від 15.07.2021, № 1767-

IX від 22.09.2021} 

2) суб’єкт звернення - фізична особа, юридична особа, яка звертається за 

отриманням адміністративних послуг; 

3) суб’єкт надання адміністративної послуги - орган виконавчої влади, 

інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган 

місцевого самоврядування, їх посадові особи, державний реєстратор, суб’єкт 

державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати 

адміністративні послуги. 

{Пункт 3 статті 1 в редакції Закону № 1666-VIII від 06.10.2016} 

 (…) 

Стаття 3. Законодавство у сфері надання адміністративних послуг 

(…) 

3. До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом 

виконавчої влади, іншим державним органом, органом влади Автономної 

Республіки Крим, органом місцевого самоврядування, їх посадовими 

особами, державним реєстратором, суб’єктом державної реєстрації витягів та 

виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені 

законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що 

перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або 

підтверджується певний юридичний статус та/або факт. 

{Частина третя статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

888-VIII від 10.12.2015; в редакції Закону № 1666-VIII від 06.10.2016} 

(…) 

Стаття 6. Інформація про адміністративні послуги 

1. Суб’єкти звернення мають право на безоплатне отримання інформації 

про адміністративні послуги та порядок їх надання, що забезпечується 

шляхом надання їм безоплатного доступу до Єдиного державного вебпорталу 

електронних послуг, функціонування телефонної довідки та інформування 

таких суб’єктів через засоби масової інформації. 



{Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

888-VIII від 10.12.2015, № 943-IX від 03.11.2020} 

2. Суб’єкти надання адміністративних послуг зобов’язані забезпечити: 

1) облаштування у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційних 

стендів із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, 

достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої 

допомоги; 

2) створення та функціонування веб-сайтів, на яких розміщується 

інформація про порядок надання відповідних адміністративних послуг, 

режим доступу до приміщення, в якому здійснюється прийом суб’єктів 

звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів 

та місць паркування; 

3) здійснення посадовими особами прийому суб’єктів звернень згідно з 

графіком, затвердженим керівником відповідного суб’єкта надання 

адміністративних послуг. Кількість годин прийому суб’єктів звернень має 

становити не менше 40 годин на тиждень; 

{Пункт 3 частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 888-VIII від 10.12.2015} 

4) надання суб’єкту звернення, який звернувся за допомогою технічних 

засобів електронних комунікацій (телефону, електронної пошти, інших 

засобів зв’язку), інформації про порядок надання адміністративних послуг; 

{Пункт 4 частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1089-IX від 16.12.2020} 

5) видання довідково-інформаційних матеріалів про адміністративні 

послуги та безоплатне поширення таких матеріалів у приміщеннях, в яких 

здійснюється прийом суб’єктів звернень; 

6) облаштування скриньки, встановлення зворотного зв’язку в 

електронній формі з використанням Єдиного державного вебпорталу 

електронних послуг для висловлення суб’єктами звернень зауважень і 



пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг, проведення 

щорічного аналізу таких зауважень і пропозицій, вжиття відповідних заходів; 

{Пункт 6 частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 943-IX від 03.11.2020} 

7) безоплатне надання консультацій суб’єктам звернень з питань 

отримання адміністративних послуг у місцях, де здійснюється прийом 

суб’єктів звернень. 

{Частину другу статті 6 доповнено абзацом восьмим згідно із 

Законом № 943-IX від 03.11.2020} 

У разі надання адміністративних послуг через центр надання 

адміністративних послуг суб’єктам надання адміністративних послуг 

забороняється проводити консультації з питань надання таких послуг поза 

межами центру надання адміністративних послуг. 

{Частину другу статті 6 доповнено абзацом дев'ятим згідно із 

Законом № 943-IX від 03.11.2020} 

Стаття 7. Вимоги щодо якості надання адміністративних послуг 

1. Суб’єкт надання адміністративних послуг може видавати 

організаційно-розпорядчі акти про встановлення власних вимог щодо якості 

надання адміністративних послуг (визначення кількості годин прийому, 

максимального часу очікування у черзі та інших параметрів оцінювання 

якості надання адміністративних послуг). 

2. У разі якщо суб’єктом надання адміністративної послуги є посадова 

особа, вимоги щодо якості надання адміністративних послуг визначаються 

органом, якому вона підпорядковується. 

3. Вимоги, передбачені частинами першою та другою цієї статті, не 

можуть погіршувати умови надання адміністративних послуг, визначені 

законом. 

4. Моніторинг якості надання адміністративних послуг здійснюється за 

показниками та у порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України. 



Моніторинг здійснюється з урахуванням вимог законодавства про захист 

персональних даних. 

Суб’єктами моніторингу якості надання адміністративних послуг є 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері надання адміністративних послуг, Київська та 

Севастопольська міські, районні у містах Києві та Севастополі державні 

адміністрації, суб’єкти надання адміністративних послуг, органи місцевого 

самоврядування, центри надання адміністративних послуг. 

Моніторинг включає збирання, обробку та аналіз даних з метою 

визначення та вжиття заходів щодо підвищення рівня якості надання 

адміністративних послуг. 

Результати моніторингу, а також заходи щодо підвищення рівня якості 

надання адміністративних послуг є відкритими та підлягають оприлюдненню 

не рідше одного разу на рік у порядку та за формою, що встановлюються 

Кабінетом Міністрів України. 

{Статтю 7 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 943-IX 

від 03.11.2020} 

Стаття 8. Інформаційна і технологічна картки адміністративної 

послуги 

1. Суб’єктом надання адміністративних послуг на кожну 

адміністративну послугу, яку він надає відповідно до закону, затверджуються 

інформаційна і технологічна картки, а у разі якщо суб’єктом надання є 

посадова особа, - органом, якому вона підпорядковується. 

2. Інформаційна картка адміністративної послуги, що надається 

територіальним органом центрального органу виконавчої влади, іншого 

державного органу, їх посадовими особами, які уповноважені відповідно до 

закону надавати адміністративну послугу, затверджується на підставі типової 

інформаційної картки, затвердженої відповідним центральним органом 

виконавчої влади, іншим державним органом. 



{Статтю 8 доповнено новою частиною згідно із Законом № 888-VIII від 

10.12.2015} 

3. У разі делегування центральним органом виконавчої влади, іншим 

державним органом відповідно до закону повноважень з надання 

адміністративних послуг органам місцевого самоврядування інформаційна 

картка адміністративної послуги, що надається органом, якому делеговані 

такі повноваження, затверджується на підставі типової інформаційної картки, 

затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики щодо делегованого повноваження. 

{Статтю 8 доповнено новою частиною згідно із Законом № 888-VIII від 

10.12.2015} 

4. Інформаційна картка адміністративної послуги містить інформацію 

про: 

1) суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центр надання 

адміністративних послуг (найменування, місцезнаходження, режим роботи, 

телефон, адресу електронної пошти та веб-сайту); 

2) перелік документів, необхідних для отримання адміністративної 

послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби - інформацію про 

умови чи підстави отримання адміністративної послуги; 

3) платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та 

порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну 

послугу; 

4) строк надання адміністративної послуги; 

5) результат надання адміністративної послуги; 

6) можливі способи отримання відповіді (результату); 

7) акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання 

адміністративної послуги. 

Інформаційна картка адміністративної послуги розміщується суб’єктом 

надання адміністративних послуг на його офіційному веб-сайті та у місці 

здійснення прийому суб’єктів звернень. 



5. Технологічна картка адміністративної послуги містить інформацію 

про порядок надання адміністративної послуги. 

У технологічній картці адміністративної послуги зазначаються: 

1) етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги; 

2) відповідальна посадова особа; 

3) структурні підрозділи, відповідальні за етапи (дію, рішення); 

4) строки виконання етапів (дії, рішення). 

6. Вимоги до підготовки технологічної картки адміністративної 

послуги визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 9. Порядок надання адміністративних послуг 

1. Адміністративні послуги надаються суб’єктами надання 

адміністративних послуг безпосередньо або через центри надання 

адміністративних послуг. 

Адміністративні послуги в електронній формі надаються з 

використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому 

числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та 

органів місцевого самоврядування. Порядок та вимоги інтеграції 

інформаційних систем державних органів та органів місцевого 

самоврядування з Єдиним державним вебпорталом електронних послуг 

затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері надання адміністративних послуг. 

{Абзац другий частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 943-IX від 03.11.2020} 

{Частина перша статті 9 в редакції Закону № 888-VIII від 10.12.2015} 

2. Фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, має право на 

отримання адміністративної послуги незалежно від реєстрації її місця 

проживання, крім випадків, установлених законом. 

{Частина друга статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 888-

VIII від 10.12.2015} 



3. Юридична особа має право на отримання адміністративної послуги за 

місцезнаходженням такої особи або у випадках, передбачених законом, - за 

місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідного об’єкта. 

4. Заява на отримання адміністративної послуги (далі - заява) подається в 

письмовій, усній чи електронній формі. 

{Абзац перший частини четвертої статті 9 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 888-VIII від 10.12.2015} 

Письмова заява може бути подана суб’єкту надання адміністративної 

послуги особисто суб’єктом звернення або його представником (законним 

представником), надіслана поштою, а в разі надання адміністративних послуг 

в електронній формі - з використанням Єдиного державного вебпорталу 

електронних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні 

системи державних органів та органів місцевого самоврядування. 

{Абзац другий частини четвертої статті 9 в редакції Закону № 888-VIII 

від 10.12.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 943-IX від 

03.11.2020} 

Центри надання адміністративних послуг та суб’єкти надання 

адміністративних послуг у випадках, передбачених законодавством, а також 

на вимогу суб’єкта звернення забезпечують складання заяви в електронній 

формі, її друк та надання суб’єкту звернення для перевірки та підписання. 

{Частину четверту статті 9 доповнено абзацом третім згідно із 

Законом № 943-IX від 03.11.2020} 

5. Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання 

адміністративної послуги, визначаються законом. 

6. Забороняється вимагати від суб’єкта звернення документи або 

інформацію для надання адміністративної послуги, не передбачені законом. 

7. Суб’єкт надання адміністративної послуги не може вимагати від 

суб’єкта звернення документи або інформацію, що перебувають у володінні 

суб’єкта надання адміністративних послуг або у володінні державних 

органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 



самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери 

їх управління. Для отримання адміністративної послуги суб’єкт звернення у 

випадках, передбачених законом, подає документи (якщо відомості, що 

містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в обсязі, 

достатньому для надання адміністративної послуги), зокрема: 

1) документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство 

України, у тому числі військовослужбовців; 

2) документи, що посвідчують: 

особу іноземця; 

особу без громадянства; 

отримання статусу біженця чи притулку в Україні (зокрема, посвідчення 

біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення 

особи, якій надано тимчасовий захист); 

3) документи військового обліку; 

4) свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану; 

5) документи, що підтверджують надання особі спеціального права на 

керування транспортним засобом відповідної категорії; 

6) документи, що посвідчують проходження обов’язкового технічного 

контролю транспортних засобів відповідної категорії; 

7) документи на транспортний засіб та його складові частини, у тому 

числі реєстраційні документи; 

8) документи про трудову діяльність, трудовий стаж і заробітну плату 

громадянина; 

9) документи про освіту та/або професійну кваліфікацію, науковий 

ступінь та вчене звання і документи, пов’язані з проходженням навчання, що 

надаються закладами освіти; 

10) довідки, висновки та інші документи, що надаються закладами 

охорони здоров’я; 



11) документи Національного архівного фонду та інші архівні документи 

відповідно до законодавства про Національний архівний фонд та архівні 

установи; 

12) рішення, вироки, ухвали і постанови судів; 

13) установчі документи юридичної особи; 

14) рішення, висновки і дозволи, що приймаються (надаються) органами 

опіки та піклування відповідно до законодавства; 

15) документи медико-соціальної експертизи; 

16) посвідчення та документи, що підтверджують право громадянина на 

отримання соціальної допомоги; 

17) документи про державні і відомчі нагороди, державні премії та знаки 

розрізнення. 

(…) 

9. Суб’єкт надання адміністративної послуги, підприємства, установи або 

організації, що належать до сфери його управління, які володіють 

документами або інформацією, необхідними для надання адміністративної 

послуги, зобов’язані: 

(…) 

2) вживати заходів щодо розбудови системи міжвідомчої електронної 

взаємодії, забезпечення безоплатного та відкритого доступу до своїх 

інформаційних систем та баз даних, якщо інше не передбачено законом; 

3) відповідно до закону забезпечити зберігання та захист інформації, 

отриманої в результаті надання адміністративної послуги; 

4) забезпечити безоплатний віддалений доступ до власних інформаційних 

систем та електронних баз даних (реєстрів), що містять інформацію, 

необхідну для надання адміністративних послуг, адміністраторам центрів 

надання адміністративних послуг та суб’єктам надання таких 

адміністративних послуг, у тому числі через систему електронної взаємодії 

державних електронних інформаційних ресурсів; 



{Частину дев'яту статті 9 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 

888-VIII від 10.12.2015} 

5) вживати заходів щодо запровадження надання адміністративних 

послуг в електронній формі. 

{Частину дев'яту статті 9 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 

888-VIII від 10.12.2015} 

10. Суб'єкт надання адміністративних послуг забезпечує можливість 

безоплатного одержання суб'єктами звернення у достатній кількості бланків 

заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання 

адміністративної послуги, в тому числі одержання бланків з веб-сайтів 

суб'єктів надання адміністративних послуг, у центрах надання 

адміністративних послуг. 

11. Суб’єкт надання адміністративних послуг забезпечує вільний доступ 

до своїх приміщень, в яких здійснюється прийом суб’єктів звернень, у тому 

числі належні умови для доступу осіб з обмеженими фізичними 

можливостями. 

Стаття 10. Строки надання адміністративних послуг 

1. Граничний строк надання адміністративної послуги визначається 

законом. 

2. У разі якщо законом не визначено граничний строк надання 

адміністративної послуги, цей строк не може перевищувати 30 календарних 

днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для 

отримання послуги. 

3. Суб’єкт надання адміністративних послуг надає адміністративну 

послугу, а центр надання адміністративних послуг забезпечує організацію 

надання такої послуги у найкоротший строк та за мінімальної кількості 

відвідувань суб’єктом звернення. 

4. У разі надання адміністративної послуги суб’єктом надання 

адміністративних послуг, який діє на засадах колегіальності, рішення про 

надання адміністративної послуги або про відмову в її наданні приймається у 



строк, визначений частиною першою або другою цієї статті, а в разі 

неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому 

засіданні (слуханні) після закінчення цього строку. 

5. Адміністративна послуга вважається наданою з моменту отримання її 

суб’єктом звернення особисто або направлення поштою (рекомендованим 

листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про 

можливість отримання такої послуги на адресу суб’єкта звернення. У 

випадках, передбачених законодавством, відповідний документ може бути 

надісланий поштою (рекомендованим листом з повідомленням про 

вручення), у тому числі, за бажанням суб’єкта звернення, кур’єром за 

додаткову плату, або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку. При 

цьому строк доставки поштової кореспонденції не зараховується до строку 

надання адміністративної послуги. 

{Частина п'ята статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

943-IX від 03.11.2020} 

Стаття 11. Плата за надання адміністративних послуг 

(адміністративний збір) 

1. При наданні адміністративних послуг у випадках, передбачених 

законом, справляється плата (адміністративний збір). 

2. Надання адміністративних послуг у сфері соціального забезпечення 

громадян здійснюється на безоплатній основі. 

3. Розмір плати за надання адміністративної послуги (адміністративного 

збору) і порядок її справляння визначаються законом з урахуванням її 

соціального та економічного значення. 

4. Плата за надання адміністративної послуги (адміністративний збір) 

зараховується до державного або відповідного місцевого бюджету, крім 

випадків, встановлених законом. 

{Частина четверта статті 11 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 834-VIII від 26.11.2015} 



5. Плата за надання адміністративної послуги (адміністративний збір) 

вноситься суб’єктом звернення одноразово за весь комплекс дій та рішень 

суб’єкта надання адміністративних послуг, необхідних для отримання 

адміністративної послуги (включаючи вартість бланків, експертиз, 

здійснюваних суб’єктом надання адміністративної послуги, отримання 

витягів з реєстрів тощо). 

6. Стягнення за надання адміністративних послуг будь-яких додаткових 

не передбачених законом платежів або вимагання сплати будь-яких 

додаткових коштів забороняється. 

7. Орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади 

Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові 

особи не можуть надавати інші платні послуги. 

{Частина сьома статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

888-VIII від 10.12.2015, № 1798-VIII від 21.12.2016} 

8. Внесення відомостей до реєстрів, інших інформаційних баз, що 

використовуються для надання адміністративних послуг і є їх складовою, 

здійснюється безкоштовно. 

{Частина восьма статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

888-VIII від 10.12.2015} 

Стаття 12. Центр надання адміністративних послуг 

1. Центр надання адміністративних послуг - це постійно діючий робочий 

орган або виконавчий орган (структурний підрозділ) органу місцевого 

самоврядування або місцевої державної адміністрації, що зазначені у частині 

другій цієї статті, в якому надаються адміністративні послуги згідно з 

переліком, визначеним відповідно до цього Закону. 

У центрах надання адміністративних послуг послуги надаються 

адміністратором центру, у тому числі шляхом його взаємодії з суб’єктами 

надання адміністративних послуг. У виняткових випадках (якщо послуги у 

центрах надання адміністративних послуг не можуть бути надані 

адміністратором або таке їх надання є значно гіршим для інтересів суб’єктів 



звернення та/або публічних інтересів) окремі адміністративні послуги 

можуть надаватися через центр надання адміністративних послуг посадовими 

особами суб’єктів надання адміністративних послуг на підставі узгоджених 

рішень з органом, який прийняв рішення про утворення центру надання 

адміністративних послуг. 

Центр надання адміністративних послуг, утворений як постійно діючий 

робочий орган, забезпечує надання адміністративних послуг суб’єктам 

звернення із залученням до його роботи посадових осіб окремих виконавчих 

органів (структурних підрозділів) органу, який прийняв рішення про 

утворення центру надання адміністративних послуг. 

Центри надання адміністративних послуг мають власні найменування та 

можуть мати символіку. Окремо від найменування та символіки центри 

мають право використовувати позначення "Центр Дії". 

{Частина перша статті 12 в редакції Законів № 888-VIII від 

10.12.2015, № 943-IX від 03.11.2020} 

2. Центри надання адміністративних послуг утворюються: 

1) Київською, Севастопольською міською, районною у місті Києві, 

Севастополі державною адміністрацією; 

2) міською, селищною, сільською радою. 

{Частина друга статті 12 в редакції Законів № 888-VIII від 

10.12.2015, № 943-IX від 03.11.2020} 

3. Територіальні громади, з урахуванням Закону України "Про 

співробітництво територіальних громад", можуть укладати між собою 

договори про співробітництво територіальних громад з метою підвищення 

якості надання послуг населенню на основі спільних інтересів та цілей. 

{Частина третя статті 12 в редакції Законів № 888-VIII від 

10.12.2015, № 943-IX від 03.11.2020} 

4. З метою забезпечення належної доступності адміністративних послуг 

можуть утворюватися територіальні підрозділи та віддалені (у тому числі 



пересувні) робочі місця адміністраторів центрів надання адміністративних 

послуг. 

Організаційне забезпечення діяльності територіальних підрозділів та 

віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів центрів 

надання адміністративних послуг покладається на виконавчий орган 

(структурний підрозділ) органу місцевого самоврядування або місцевої 

державної адміністрації, що зазначені у частині другій цієї статті. 

Кабінет Міністрів України розробляє методичні рекомендації щодо 

критеріїв територіальної доступності центру надання адміністративних 

послуг, включаючи його територіальні підрозділи та віддалені (у тому числі 

пересувні) робочі місця адміністраторів. 

{Частина четверта статті 12 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 888-VIII від 10.12.2015; в редакції Закону № 943-IX від 

03.11.2020} 

5. У разі утворення центру надання адміністративних послуг як постійно 

діючого робочого органу для здійснення матеріально-технічного та 

організаційного забезпечення діяльності центру надання адміністративних 

послуг у структурі відповідної ради, міської, районної державної 

адміністрації утворюється (визначається) виконавчий орган (структурний 

підрозділ), на який покладаються керівництво та відповідальність за 

організацію діяльності такого центру. 

{Абзац перший частини п'ятої статті 12 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 943-IX від 03.11.2020} 

Посадові особи суб’єктів надання адміністративних послуг зобов’язані 

дотримуватися вимог щодо часу прийому та інших вимог до організації 

роботи у центрах надання адміністративних послуг, встановлених органом, 

який прийняв рішення про утворення центру надання адміністративних 

послуг. 

{Частину п'яту статті 12 доповнено абзацом другим згідно із 

Законом № 943-IX від 03.11.2020} 



6. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання 

адміністративних послуг, визначається органом, який прийняв рішення про 

утворення центру надання адміністративних послуг. 

Надання адміністративних послуг, суб’єктом надання яких є відповідна 

рада (її виконавчі органи або посадові особи), здійснюється виключно через 

центр надання адміністративних послуг. 

{Частина шоста статті 12 в редакції Закону № 943-IX від 03.11.2020} 

7. Кабінет Міністрів України затверджує перелік адміністративних 

послуг органів виконавчої влади та адміністративних послуг, що надаються 

органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих 

повноважень, які є обов’язковими для надання через центри надання 

адміністративних послуг. 

{Частина сьома статті 12 в редакції Закону № 943-IX від 03.11.2020} 

8. Якщо адміністративні послуги надаються у центрах надання 

адміністративних послуг, суб’єктам надання адміністративних послуг 

забороняється приймати заяви, видавати суб’єктам звернення оформлені 

результати надання адміністративних послуг (у тому числі рішень про 

відмову в наданні адміністративних послуг) поза зазначеними центрами, їх 

територіальними підрозділами та віддаленими (у тому числі пересувними) 

робочими місцями адміністраторів, крім випадків подання заяв з 

використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг. 

{Частина восьма статті 12 в редакції Законів № 191-VIII від 

12.02.2015, № 943-IX від 03.11.2020} 

9. За рішенням органу, що утворив центр надання адміністративних 

послуг, у такому центрі також може здійснюватися: 

1) прийняття звітів, декларацій, скарг; 

2) надання консультацій; 

3) прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням 

адміністративних послуг; 



4) укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, 

які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які 

мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, 

електропостачання тощо); 

5) надання суб’єктам звернення можливості самостійно звернутися за 

отриманням адміністративних послуг, які надаються в електронній формі, за 

допомогою безоплатного використання ними місць для самообслуговування. 

{Частину дев'яту статті 12 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 

943-IX від 03.11.2020} 

{Частина дев'ята статті 12 в редакції Закону № 888-VIII від 10.12.2015} 

10. Положення про центр надання адміністративних послуг та його 

регламент затверджуються органом, який прийняв рішення про утворення 

центру. Кабінет Міністрів України затверджує примірне положення про 

центр надання адміністративних послуг та його регламент. 

Рішення про утворення центру, про затвердження положення про центр 

надання адміністративних послуг, про затвердження регламенту центру 

надання адміністративних послуг, а також переліку адміністративних послуг, 

що надаються через центр надання адміністративних послуг, які прийняті на 

підставі примірного положення про центр надання адміністративних послуг, 

примірного регламенту центру надання адміністративних послуг та з 

урахуванням положень частини сьомої цієї статті, не є регуляторними актами 

у сфері господарської діяльності та не підлягають державній реєстрації. 

{Частину десяту статті 12 доповнено абзацом другим згідно із 

Законом № 888-VIII від 10.12.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 

943-IX від 03.11.2020} 

11. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх 

адміністративних послуг, що надаються через центр надання 

адміністративних послуг, і становить: 

1) у центрах надання адміністративних послуг, утворених Київською, 

Севастопольською міською, районною у місті Києві, Севастополі державною 



адміністрацією (у тому числі їх територіальних підрозділах), міськими 

радами, - не менше шести днів на тиждень та семи годин на день; 

{Пункт 1 частини одинадцятої статті 12 в редакції Закону № 943-IX від 

03.11.2020} 

2) в інших центрах надання адміністративних послуг - не менше п’яти 

днів на тиждень та семи годин на день; 

3) у територіальних підрозділах центру надання адміністративних послуг 

та у віддалених (у тому числі пересувних) робочих місцях адміністраторів 

центру час прийому суб’єктів звернень визначається органом, що утворив 

центр надання адміністративних послуг. 

{Пункт 3 частини одинадцятої статті 12 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 943-IX від 03.11.2020} 

При цьому прийом суб’єктів звернення в усіх центрах надання 

адміністративних послуг здійснюється без перерви на обід, а в центрах 

надання адміністративних послуг, утворених Київською, Севастопольською 

міською, районною у місті Києві, Севастополі державною адміністрацією, 

міськими, селищними радами, - не менше одного дня на тиждень до 

двадцятої години. 

{Абзац п'ятий частини одинадцятої статті 12 в редакції Закону № 943-

IX від 03.11.2020} 

За рішенням органу, який прийняв рішення про утворення центру 

надання адміністративних послуг, час прийому суб’єктів звернень може бути 

збільшено. 

{Частина одинадцята статті 12 в редакції Закону № 888-VIII від 

10.12.2015} 

 (…) 

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань 

Закон України від 15 травня 2003 року № 755-IV 

(витяг) 



Цей Закон регулює відносини, що виникають у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених 

законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та 

фізичних осіб - підприємців. 

(…) 

Стаття 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

(…) 

14) суб’єкт державної реєстрації: 

(…) 

виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та 

Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі 

державні адміністрації, нотаріуси - у разі державної реєстрації юридичних 

осіб (крім випадків, передбачених абзацами другим - четвертим цього 

пункту) та фізичних осіб - підприємців. 

Абзац шостий пункту 14 частини першої статті 1 із змінами, 

внесеними згідно із Законами № 2673-VIII від 17.01.2019, № 159-IX від 

03.10.2019} 

Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (крім міст 

обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення) 

набувають повноважень з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців відповідно до цього Закону у разі прийняття відповідною 

радою такого рішення; 

{Абзац сьомий пункту 14 частини першої статті 1 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 2673-VIII від 17.01.2019} 

 (…) 

Стаття 5. Система органів державної реєстрації 

1. Систему органів у сфері державної реєстрації становлять: 

1) Міністерство юстиції України; 

2) інші суб’єкти державної реєстрації. 



(…) 

3. До повноважень інших суб’єктів державної реєстрації належить: 

1) забезпечення: 

прийому документів, поданих для державної реєстрації; 

державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій; 

ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього; 

формування та зберігання реєстраційних справ; 

{Абзац п'ятий пункту 1 частини третьої статті 5 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 1666-VIII від 06.10.2016} 

2) здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та іншими 

нормативно-правовими актами. 

(…) 

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень 

Закон України від  1 липня 2004 року № 1952-IV 

 (витяг) 

Цей Закон регулює відносини, що виникають у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, і спрямований на 

забезпечення визнання та захисту державою таких прав. 

(…) 

Стаття 6. Система органів та суб’єкти, які здійснюють 

повноваження у сфері державної реєстрації прав 

1. Організаційну систему державної реєстрації прав становлять: 

 

1) Міністерство юстиції України та його територіальні органи; 

2) суб’єкти державної реєстрації прав: 

виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська, 

Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі 

державні адміністрації; 



3) державні реєстратори прав на нерухоме майно (далі - державні 

реєстратори). 

2. Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (крім міст 

обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення) 

набувають повноважень у сфері державної реєстрації прав відповідно до 

цього Закону у разі прийняття відповідною радою такого рішення. 

 (…) 

Стаття 9. Повноваження суб’єктів державної реєстрації прав 

1. До повноважень суб’єктів державної реєстрації прав належить: 

1) забезпечення: 

проведення державної реєстрації прав; 

ведення Державного реєстру прав; 

взяття на облік безхазяйного нерухомого майна; 

формування та ведення реєстраційних справ; 

2) здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та іншими 

нормативно-правовими актами. 

(…) 

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності 

Закон України від 6 вересня 2005 року № 2806-IV 

(витяг) 

Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування 

дозвільної системи у сфері господарської діяльності і встановлює порядок 

діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи 

дозвільного характеру, та адміністраторів. 

Стаття 1. Основні терміни  

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

(…) 

дозвільні органи - суб’єкти надання адміністративних послуг, їх посадові 

особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного 

характеру;{Абзац третій частини першої статті 1 із змінами, внесеними 



згідно із  Законом N 3610-VI  від 07.07.2011; в редакції Закону N  191-VIII від 

12.02.2015 } 

(…) 

Cтаття 4-1. Основні вимоги до порядку видачі документів 

дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформлення, 

анулювання документів дозвільного характеру  

(…) 

Порядок проведення дозвільної (погоджувальної) процедури, 

переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру, що 

законами України віднесено до повноважень органів місцевого 

самоврядування, встановлюється їх рішенням, а у випадках, передбачених 

законом, - на підставі типових порядків, затверджених Кабінетом Міністрів 

України. {Абзац другий частини першої статті 4-1 із змінами, внесеними 

згідно із Законом N 191-VIII від 12.02.2015; в редакції Закону N 835-VIII від 

26.11.2015 } 

(…) 

Представницький орган місцевого самоврядування розглядає та приймає 

на пленарних засіданнях рішення щодо видачі, переоформлення, анулювання 

або відмови у видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської 

діяльності протягом місяця з дня одержання від суб’єкта господарювання 

відповідної заяви. {Частину першу статті 4-1 доповнено новим абзацом 

згідно із Законом N 4154-VI від 09.12.2011; в редакції Закону N 4403-VI від 

10.02.2012}  

(…) 

2. Плата за видачу (переоформлення) документів дозвільного характеру 

(адміністративний збір) визначається відповідно до Закону України "Про 

адміністративні послуги". {Частина друга статті 4-1 в редакції Закону N 

191-VIII від 12.02.2015 }  

(…) 



16. Рішення, прийняті дозвільним органом відповідно до цього Закону, 

підлягають обов’язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.{Статтю 4-1 доповнено 

частиною шістнадцятою згідно із Законом N 835-VIII від 26.11.2015 } 

17. Документ дозвільного характеру відображається у виписці з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, що підлягає обов’язковому оприлюдненню на  

порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції 

України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 

{Статтю 4-1 доповнено частиною сімнадцятою згідно із Законом N 

835-VIII від 26.11.2015 }  

(…) 

Стаття 6. Відомості про документи дозвільного характеру в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань  

1. До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань вносяться відомості про документи 

дозвільного характеру, визначені Законом України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань", та декларації.  

2. Дозвільні органи вносять  до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:  

1) рішення, прийняті дозвільними органами відповідно до цього Закону, 

- у день їх прийняття;  

2) заяви та декларації, подані до дозвільних органів, та іншу інформацію 

про документи дозвільного характеру та декларації, необхідну для ведення 

зазначеного реєстру, - у день їх отримання дозвільними органами. 



{Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1869-VI від 

11.02.2010, N 191-VIII від 12.02.2015; в редакції Закону N 835-VIII від 

26.11.2015}  

(…) 

Взаємовідносини органів місцевого самоврядування між собою та з 

органами державної виконавчої влади 

Про місцеві державні адміністрації 

Закон України від 9 квітня 1999 року N 586-XIV  

(витяг) 

Відповідно до  Конституції  України  цей Закон визначає організацію,  

повноваження та порядок діяльності місцевих державних адміністрацій.  

(…) 

Стаття 34. Відносини місцевих державних адміністрацій з обласними 

та районними радами 

Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження, делеговані їм 

відповідними обласними, районними радами. 

Делегування радами повноважень місцевим державним адміністраціям 

супроводжується передачею фінансових, матеріально-технічних та інших 

ресурсів, необхідних для їх здійснення. 

Місцеві державні адміністрації підзвітні та підконтрольні відповідним 

радам у частині делегованих повноважень. 

Голови місцевих державних адміністрацій мають право вносити на 

розгляд відповідних рад питання, пов'язані з виконанням делегованих 

повноважень, та інші пропозиції. 

Голови обласних державних адміністрацій мають право дорадчого 

голосу на засіданнях обласних рад. Голови районних державних 

адміністрацій мають право дорадчого голосу на засіданнях районних рад. 

Голови місцевих державних адміністрацій щорічно звітують перед 

відповідними радами з питань виконання бюджету, програм соціально-

економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень. 



Обласна та районна ради можуть висловити недовіру голові відповідної 

місцевої державної адміністрації, на підставі чого, з урахуванням пропозицій 

органу виконавчої влади вищого рівня, Президент України приймає рішення 

і дає відповідній раді обґрунтовану відповідь. 

Якщо недовіру голові обласної чи районної державної адміністрації 

висловили дві третини від складу відповідної ради, Президент України 

приймає відставку голови відповідної місцевої державної адміністрації. 

Стаття 35. Відносини місцевих державних адміністрацій з органами 

місцевого самоврядування територіальних громад і їх посадовими 

особами 

Місцеві державні адміністрації на відповідній території взаємодіють з 

сільськими, селищними і міськими радами, їх виконавчими органами та 

сільськими, селищними і міськими головами, сприяють у здійсненні ними 

власних повноважень місцевого самоврядування, зокрема у вирішенні питань 

економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій, 

зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, 

контролюють виконання наданих їм законом повноважень органів 

виконавчої влади, розглядають та враховують у своїй діяльності пропозиції 

депутатів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб. 

У разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань, які 

зачіпають інтереси місцевого самоврядування, про це повідомляється 

заздалегідь відповідним органам місцевого самоврядування. Представники 

цих органів та посадові особи територіальних громад мають право брати 

участь у розгляді таких питань місцевою державною адміністрацією, 

висловлювати зауваження і пропозиції. 

Голови місцевих державних адміністрацій, їх заступники, керівники 

структурних підрозділів місцевої державної адміністрації або їх 

представники мають право бути присутніми на засіданнях органів місцевого 

самоврядування та бути вислуханими з питань, що стосуються їх 

компетенції. 



(частина третя статті 35 із змінами, внесеними 

 згідно із Законом України від 05.06.2012 р. N 4875-VI) 

Місцеві державні адміністрації не мають права втручатися у здійснення 

органами місцевого самоврядування власних повноважень. 

Для здійснення спільних програм місцеві державні адміністрації та 

органи місцевого самоврядування можуть укладати договори, створювати 

спільні органи та організації. 

Місцеві державні адміністрації мають право укладати договори у 

випадках, встановлених законами. 

{Статтю 35 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 155-IX 

від 03.10.2019} 

 (…) 

Про стимулювання розвитку регіонів 

Закон України від 8 вересня 2005 року N 2850-IV 

(витяг) 

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади реалізації 

державної регіональної політики щодо стимулювання розвитку регіонів та 

подолання депресивності територій.  

(…) 

Стаття 3. Організація забезпечення державного стимулювання 

розвитку регіонів  

Державне стимулювання розвитку регіонів здійснюється відповідно до 

основ державної регіональної політики, законів про Державний бюджет 

України, загальнодержавних програм, інших законів та актів законодавства 

України, а також програм економічного і соціального розвитку Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, місцевих бюджетів. 

{Частина  перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 

4731-VI від 17.05.2012 } 

З метою забезпечення реалізації державної політики щодо стимулювання 

розвитку регіонів затверджуються:  



Кабінетом Міністрів України - державна стратегія регіонального 

розвитку ;  

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською 

та Севастопольською міськими радами за  поданням відповідно Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій з урахуванням норм, 

закладених у державній стратегії регіонального розвитку, спільних інтересів  

територіальних  громад регіонів - регіональні стратегії розвитку.  

Реалізацію державної політики щодо стимулювання розвитку регіонів 

забезпечують Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, інші 

центральні, а також місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування відповідно до їх повноважень.  

 Узгодження діяльності центральних та місцевих органів виконавчої 

влади і органів місцевого самоврядування у  сфері державного стимулювання 

розвитку регіонів, виконання регіональних стратегій розвитку здійснюється 

на основі угод щодо регіонального розвитку, які укладаються між Кабінетом 

Міністрів України та Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 

обласними, Київською, Севастопольською міськими радами і виконуються 

відповідно до цього Закону та інших актів законодавства.  

Стаття 4. Угода щодо регіонального розвитку  

Угода щодо регіонального розвитку передбачає:  

спільні заходи центральних та місцевих органів виконавчої влади і 

органів місцевого самоврядування з реалізації в регіоні державної стратегії 

регіонального розвитку;  

спільні заходи центральних та місцевих органів виконавчої влади і 

органів місцевого самоврядування з реалізації регіональної стратегії 

розвитку;  



порядок, обсяг, форми та строки фінансування спільних заходів, 

визначених сторонами, відповідно до Державного бюджету України та 

місцевих бюджетів;  

порядок інформування про реалізацію сторонами угоди щодо 

регіонального розвитку;  

відповідальність сторін угоди за  невиконання або неналежне виконання 

передбачених нею заходів;  

порядок внесення змін до угоди;  

порядок набрання чинності та строк дії угоди.  

За згодою сторін угода щодо регіонального  розвитку  може включати й 

інші положення.  

Типові форми угоди щодо регіонального розвитку затверджуються 

Кабінетом Міністрів України.  

Умови угоди щодо регіонального розвитку можуть бути змінені за 

згодою її сторін.  

Дія угоди щодо регіонального розвитку припиняється у зв'язку із 

закінченням її строку або за згодою сторін достроково.  

Дія угоди щодо регіонального  розвитку може бути також припинена 

однією зі сторін у разі систематичного її невиконання або неналежного 

виконання іншою стороною.  

Сторона, що ініціює дострокове припинення дії угоди щодо 

регіонального розвитку, повинна письмово повідомити про  це  іншу сторону 

не  пізніш як за шість місяців до дати, з якої вона передбачає припинити дію 

угоди.  

Рішення однієї зі сторін угоди щодо регіонального розвитку про 

дострокове припинення її дії може бути оскаржено в судовому порядку 

іншою стороною.  

З дати припинення дії угоди щодо регіонального розвитку сторонами 

припиняється фінансування заходів, визначених нею. 



Стаття 5. Порядок підготовки та укладення угоди щодо 

регіонального розвитку  

Ініціатором укладення угоди щодо регіонального розвитку можуть бути 

Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, Верховна 

Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська 

міські ради.  

У разі потреби інші органи місцевого самоврядування можуть подавати 

свої пропозиції щодо укладення такої угоди, а також про внесення змін до неї 

відповідно до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 

Київської та Севастопольської міських рад.  

Ініціатор укладення угоди щодо регіонального розвитку забезпечує 

розроблення її проекту згідно з вимогами, встановленими цим Законом.  

Координація розроблення угод щодо регіонального розвитку, наукове та 

методичне забезпечення діяльності в цій сфері органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування здійснюється центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної 

політики, із залученням наукових та громадських організацій.  

Рішення про необхідність укладення угоди щодо регіонального розвитку 

приймаються Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим,обласною, Київською, Севастопольською міськими радами.  

Угоду щодо регіонального розвитку підписує Прем'єр-міністр України 

або інша особа за дорученням Кабінету Міністрів України та відповідно 

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голова обласної, 

Севастопольської міської ради чи Київський міський голова.  

Угода щодо регіонального розвитку набирає чинності після її схвалення 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, 

Севастопольською міськими радами.  

Угода щодо регіонального розвитку після її схвалення Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською 

міськими радами підлягає державній реєстрації в центральному органі 



виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної 

політики, офіційному опублікуванню в газеті "Урядовий кур'єр", а також 

оприлюдненню через регіональні засоби масової інформації.  

(…) 

Про асоціації органів місцевого самоврядування  

Закон України від 16 квітня 2009 року N 1275-VI 

(витяг) 

Цей Закон визначає правові засади організації і діяльності асоціацій 

органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань, їх 

взаємовідносин з державними органами та органами місцевого 

самоврядування відповідно до Конституції України, Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" та інших законів. 

Стаття 1. Асоціації органів місцевого самоврядування та їх 

добровільні об'єднання 

1. Асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні 

об'єднання (далі - асоціації) - добровільні неприбуткові об'єднання, створені 

органами місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення 

своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо 

захисту прав та інтересів територіальних громад, сприяння місцевому та 

регіональному розвитку. 

(…) 

Стаття 3. Статус асоціацій 

1. Асоціації створюються із всеукраїнським та місцевим статусом. 

2. Всеукраїнськими є асоціації, що об'єднують більше половини органів 

місцевого самоврядування відповідних територіальних рівнів. Всеукраїнські 

асоціації зобов'язані щорічно до 31 грудня подавати інформацію щодо 

кількості своїх членів до центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань 

громадян, інших громадських формувань. 



{Частина друга статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

5461-VI від 16.10.2012} 

3. Місцева асоціація може бути створена не менш як трьома органами 

місцевого самоврядування. 

Стаття 4. Членство в асоціаціях  

1. Членами асоціацій можуть бути сільські, селищні, міські, районні у 

містах, районні та обласні ради.  

2. Орган місцевого самоврядування може бути членом лише однієї 

всеукраїнської асоціації.  

3. У діяльності всеукраїнської асоціації може брати участь місцева 

асоціація як колективний член у порядку та формах, визначених статутами 

всеукраїнської та місцевої асоціацій.  

(…) 

Стаття 8. Створення асоціації  

1. Рішення про ініціювання створення асоціації приймається сільською, 

селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою. У цьому 

рішенні визначаються особи, уповноважені сільською, селищною, міською, 

районною у місті, районною, обласною радою для участі в установчих зборах 

(конференції, з'їзді) асоціації, та обсяг їх повноважень.  

2. Рішення про створення асоціації приймається на установчих зборах 

(конференції, з’їзді) асоціації, оформляється протоколом, невід’ємною 

частиною якого є: 

реєстр присутніх учасників установчих зборів (конференції, з’їзді) 

асоціації; 

копії рішень усіх органів місцевого самоврядування, прийнятих 

відповідно до частини першої цієї статті, засвідчені їх печатками; 

відомості про осіб, які обрані до виконавчого органу асоціації (прізвище, 

ім’я, по батькові, рік народження, місце проживання, займана в асоціації 

посада, місце основної роботи). 



3. Установчими зборами (конференцією, з'їздом) асоціації 

затверджується статут асоціації, обираються органи її управління. Установчі 

збори (конференція, з'їзд) асоціації визначає уповноважених осіб на 

проведення державної реєстрації асоціацій, вирішує інші питання, пов'язані із 

створенням асоціації.  

(…) 

Стаття 14. Повноваження асоціації 

1. На виконання статутних завдань асоціація здійснює такі 

повноваження: 

1) об'єднує зусилля органів місцевого самоврядування щодо захисту 

прав і законних інтересів відповідних територіальних громад, розв'язання 

спільних для територіальних громад проблем, обміну досвідом, створення 

умов для більш ефективного здійснення повноважень місцевого 

самоврядування; 

2) розробляє та подає державним органам пропозиції щодо розвитку 

місцевого самоврядування, які підлягають обов'язковому розгляду у порядку, 

встановленому цим Законом; 

3) надає методичну, правову та інформаційну допомогу органам 

місцевого самоврядування у здійсненні ними своїх повноважень; 

4) сприяє підвищенню ефективності підготовки та перепідготовки 

посадових осіб місцевого самоврядування, підвищенню їх кваліфікації; 

5) узагальнює та поширює досвід діяльності органів місцевого 

самоврядування з питань соціально-економічного та культурного розвитку; 

6) сприяє органам місцевого самоврядування у підготовці проектів їх 

актів, програм соціально-економічного та культурного розвитку 

територіальних громад; 

7) засновує засоби масової інформації, здійснює видавничу діяльність; 

8) готує пропозиції щодо структури та штату виконавчих органів 

сільських, селищних, міських, районних у місті, районних та обласних рад, а 

також умов оплати праці їх працівників; 



9) готує пропозиції щодо типових (примірних) статутів територіальних 

громад, положень про виконавчі органи сільських, селищних, міських, 

районних у місті рад, органи самоорганізації населення; 

10) обстоює інтереси територіальних громад за зверненням органів 

місцевого самоврядування, які не є членами асоціації, із суспільно важливих 

питань; 

11) здійснює інші повноваження. 

2. Крім повноважень, передбачених частиною другою цієї статті, 

всеукраїнська асоціація також: 

1) бере участь у роботі консультативно-дорадчого органу з питань 

місцевого самоврядування при Голові Верховної Ради України; 

2) готує висновки до проектів законів України, інших нормативно-

правових актів з питань, що стосуються місцевого і регіонального розвитку; 

3) готує та подає до Міністерства фінансів України пропозиції до 

проекту закону про Державний бюджет України в частині, що стосується 

показників місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів; 

4) бере участь у розробленні проектів загальнодержавних програм щодо 

розвитку регіонів, проектів та програм місцевого і регіонального розвитку; 

5) представляє і захищає місцеві та регіональні інтереси органів 

місцевого самоврядування при прийнятті державними органами рішень щодо 

соціально-економічного та культурного розвитку територій; 

6) організовує або бере участь в організації та проведенні 

загальнонаціональних конкурсів на кращий проект чи програму місцевого і 

регіонального розвитку; 

7) сприяє методичному забезпеченню навчання депутатів місцевих рад, 

сільських, селищних, міських голів, спеціалістів, які працюють у системі 

місцевого самоврядування, та підготовці, перепідготовці і підвищенню 

кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування; 

8) готує пропозиції до Положення про атестацію посадових осіб 

місцевого самоврядування. 



Стаття 15. Органи управління асоціації 

1. Органами управління асоціації є загальні збори (конференція, з'їзд) 

уповноважених представників органів місцевого самоврядування - членів 

асоціації, виконавчий орган та інші органи, передбачені статутом. 

2. Вищим органом управління асоціації є загальні збори (конференція, 

з'їзд). 

3. Загальні збори (конференція, з'їзд) приймають рішення з будь-яких 

питань діяльності асоціації, у тому числі тих, що віднесені статутом асоціації 

або передані рішенням загальних зборів (конференції, з'їзду) до компетенції 

виконавчого органу асоціації. 

4. Виконавчий та інші органи асоціації утворюються у порядку, 

визначеному її статутом. 

Стаття 16. Представництво членів асоціації 

1. Представництво членів асоціації в її органах управління здійснюють 

сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, районної, 

обласної ради або інша особа, уповноважена відповідною радою. 

(…) 

Про співробітництво територіальних громад 

Закон України від 17 червня 2014 року № 1508-VII 

(витяг) 

Цей Закон визначає організаційно-правові засади співробітництва 

територіальних громад, принципи, форми, механізми такого співробітництва, 

його стимулювання, фінансування та контролю. 

(…) 

Стаття 3. Суб’єкти та сфери співробітництва 

1. Суб’єктами співробітництва є територіальні громади сіл, селищ, міст. 

Територіальні громади здійснюють співробітництво через сільські, 

селищні та міські ради. 



2. Співробітництво здійснюється у сферах спільних інтересів 

територіальних громад у межах повноважень відповідних органів місцевого 

самоврядування, якщо інше не передбачено законом. 

Стаття 4. Форми співробітництва 

1. Співробітництво здійснюється у формі: 

1) делегування одному із суб’єктів співробітництва іншими суб’єктами 

співробітництва виконання одного чи кількох завдань з передачею йому 

відповідних ресурсів; 

2) реалізації спільних проектів, що передбачає координацію діяльності 

суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період 

ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів; 

3) спільного фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва 

підприємств, установ та організацій комунальної форми власності - 

інфраструктурних об’єктів; 

4) утворення суб’єктами співробітництва спільних комунальних 

підприємств, установ та організацій - спільних інфраструктурних об’єктів; 

5) утворення суб’єктами співробітництва спільного органу управління 

для спільного виконання визначених законом повноважень. 

2. Співробітництво припиняється у разі попереднього повідомлення 

суб’єктом співробітництва інших його суб’єктів з виплатою їм компенсації 

згідно з умовами укладеного договору з урахуванням статей 18-20 цього 

Закону.  

(…) 

Про засади державної регіональної політики 

Закон України від 5 лютого 2015 року № 156-VIII 

 (витяг) 

Цей Закон визначає основні правові, економічні, соціальні, екологічні, 

гуманітарні та організаційні засади державної регіональної політики як 

складової частини внутрішньої політики України. 

(…) 



Стаття 14. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері 

державної регіональної політики 

1. До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері державної 

регіональної політики належать: 

1) ініціювання розроблення та затвердження регіональних стратегій 

розвитку та планів заходів з їх реалізації; 

2) забезпечення врахування інтересів територіальних громад у 

регіональних стратегіях розвитку та планах заходів з їх реалізації; 

3) затвердження звітів про результати моніторингу та оцінки 

результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів 

з їх реалізації; 

4) погодження проекту Державної стратегії регіонального розвитку 

України; 

5) здійснення інших повноважень, визначених законом. 

(…) 

Стаття 16. Повноваження районних, міських, селищних, сільських 

рад у сфері державної регіональної політики 

1. Районні, міські, селищні, сільські ради у сфері державної регіональної 

політики забезпечують підготовку та подають до Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, обласних рад пропозиції щодо врахування інтересів 

відповідних територіальних громад під час розроблення: 

1) проекту Державної стратегії регіонального розвитку України та плану 

заходів з її реалізації; 

2) регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, а 

також інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів. 

2. Міські, селищні, сільські ради можуть розробляти та затверджувати з 

урахуванням Державної стратегії регіонального розвитку України стратегії 

розвитку міст, селищ та сіл. 



Стаття 17. Координація діяльності органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування із забезпечення формування та 

реалізації державної регіональної політики 

1. Координація діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування з формування та реалізації державної регіональної політики 

здійснюється шляхом узгодження цілей, пріоритетів, завдань і заходів 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час 

розроблення та виконання документів, що визначають державну регіональну 

політику, проведення моніторингу та оцінки результативності виконання 

визначених завдань. 

2. Узгодження діяльності центральних та місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації Державної 

стратегії регіонального розвитку України та регіональних стратегій розвитку 

визначається Планом заходів з реалізації Державної стратегії регіонального 

розвитку України, планами заходів з реалізації регіональних стратегій 

розвитку та угодами щодо регіонального розвитку. 

(…) 

Про добровільне об’єднання територіальних громад 

Закон України від 5 лютого 2015 року № 157-VIII 

(витяг) 

Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі добровільного 

об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, а також добровільного 

приєднання до об’єднаних територіальних громад. 

(…) 

Стаття 4. Основні умови добровільного об’єднання територіальних 

громад 

1. Добровільне об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст 

здійснюється з дотриманням таких умов: 



1) у складі об’єднаної територіальної громади не може існувати іншої 

територіальної громади, яка має свій представницький орган місцевого 

самоврядування; 

2) територія об’єднаної територіальної громади має бути нерозривною, 

межі об’єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах 

юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися; 

3) об’єднана територіальна громада має бути розташована в межах 

території Автономної Республіки Крим, однієї області; 

4) при прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання територіальних 

громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші 

чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток об’єднаної 

територіальної громади; 

5) якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній 

територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання; 

6) об’єднання територіальних громад здійснюється відповідно до 

перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки 

Крим, області. 

{Частину першу статті 4 доповнено пунктом 6 згідно із Законом № 348-

IX від 05.12.2019} 

2. Адміністративним центром об’єднаної територіальної громади 

визначається населений пункт (село, селище, місто), що має розвинену 

інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного 

центру території об’єднаної територіальної громади та в якому розміщується 

представницький орган місцевого самоврядування об’єднаної територіальної 

громади. 

{Частина друга статті 4 в редакції Закону № 562-IX від 16.04.2020} 

3. Добровільне об’єднання територіальних громад не призводить до зміни 

статусу населених пунктів як сільської чи міської місцевості. 



4. Найменування об’єднаної територіальної громади, як правило, є 

похідним від найменування населеного пункту (села, селища, міста), 

визначеного її адміністративним центром. 

Розділ II  

ПОРЯДОК ДОБРОВІЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД 

Стаття 5. Ініціювання добровільного об’єднання територіальних 

громад 

1. Ініціаторами добровільного об’єднання територіальних громад сіл, 

селищ, міст можуть бути: 

1) сільський, селищний, міський голова; 

2) не менш як третина депутатів від загального складу сільської, 

селищної, міської ради; 

3) члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи; 

4) органи самоорганізації населення відповідної території (за умови 

представлення ними інтересів не менш як третини членів відповідної 

територіальної громади). 

2. Пропозиція щодо ініціювання добровільного об’єднання 

територіальних громад повинна, зокрема, містити: 

1) перелік територіальних громад, що об’єднуються, із зазначенням 

відповідних населених пунктів; 

2) визначення адміністративного центру об’єднаної територіальної 

громади та її найменування. 

3. Сільський, селищний, міський голова забезпечує вивчення пропозиції 

щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та її 

громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня 

надходження такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення 

пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесію для прийняття 

рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних 



громад та делегування представника (представників) до спільної робочої 

групи. 

4. Порядок проведення громадського обговорення з питань, 

передбачених цим Законом, визначається сільською, селищною, міською 

радою. 

Стаття 6. Порядок підготовки проектів рішень щодо добровільного 

об’єднання територіальних громад 

1. Сільський, селищний, міський голова після прийняття відповідною 

радою рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних 

громад надсилає пропозицію про таке об’єднання сільському, селищному, 

міському голові суміжної територіальної громади. 

2. Сільський, селищний, міський голова суміжної територіальної 

громади забезпечує вивчення пропозиції щодо добровільного об’єднання 

територіальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться 

протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Після завершення 

громадського обговорення пропозиція подається до відповідної ради на 

наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне 

об’єднання територіальних громад та делегування представника 

(представників) до спільної робочої групи або про відмову в наданні згоди. 

3. У разі прийняття рішення про надання згоди на добровільне 

об’єднання територіальних громад сільський, селищний, міський голова, 

який ініціював об’єднання, приймає рішення про утворення спільної робочої 

групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання 

територіальних громад та інформує про це Верховну Раду Автономної 

Республіки Крим, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні 

обласну раду, обласну державну адміністрацію. 

Спільна робоча група формується з однакової кількості представників 

від кожної територіальної громади, що об’єднується. 

Утворення спільної робочої групи є початком процедури добровільного 

об’єднання територіальних громад. 



4. Спільна робоча група готує проекти відповідних рішень щодо 

добровільного об’єднання територіальних громад. 

Стаття 7. Підготовка рішень щодо добровільного об’єднання 

територіальних громад 

{Назва статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 676-VIII від 

04.09.2015} 

1. Проекти рішень щодо добровільного об’єднання територіальних 

громад повинні, зокрема, містити: 

1) перелік територіальних громад, що об’єднуються, із зазначенням 

відповідних населених пунктів; 

2) визначення адміністративного центру об’єднаної територіальної 

громади та її найменування; 

3) план організаційних заходів щодо добровільного об’єднання 

територіальних громад. 

2. Сільські, селищні, міські голови забезпечують протягом 60 днів 

проведення обов’язкового громадського обговорення (громадські слухання, 

збори громадян, інші форми консультацій з громадськістю) підготовлених 

спільною робочою групою проектів рішень щодо добровільного об’єднання 

територіальних громад, за результатами якого сільські, селищні, міські 

голови вносять питання про його схвалення на розгляд сільських, селищних, 

міських рад. 

Питання про схвалення проекту рішення щодо добровільного об’єднання 

територіальних громад розглядається сільськими, селищними, міськими 

радами протягом 30 днів з дня його внесення на їх розгляд та з врахуванням 

результатів громадського обговорення. 

3. Схвалені сільськими, селищними, міськими радами проекти рішень 

щодо добровільного об’єднання територіальних громад у п’ятиденний строк 

подаються Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній державній 

адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього 

проекту Конституції та законам України. 



4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна 

адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання проекту рішення 

щодо добровільного об’єднання територіальних громад готує відповідний 

висновок, що затверджується постановою Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, розпорядженням голови обласної державної адміністрації. 

5. У разі відповідності проекту рішення щодо добровільного об’єднання 

територіальних громад Конституції та законам України сільські, селищні, 

міські ради приймають рішення про добровільне об’єднання територіальних 

громад або про проведення місцевого референдуму щодо підтримки 

об’єднання територіальних громад. 

6. У разі встановлення невідповідності проекту рішення щодо 

добровільного об’єднання територіальних громад Конституції та законам 

України Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна 

адміністрація повертає його на доопрацювання у порядку, встановленому 

цим Законом. 

7. У разі прийняття сільськими, селищними, міськими радами рішень 

про добровільне об’єднання територіальних громад, а також у разі підтримки 

добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому референдумі 

сільський, селищний, міський голова територіальної громади, в якій 

ініційовано питання про добровільне об’єднання територіальних громад, 

звертається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної 

державної адміністрації з пропозицією звернутися до Центральної виборчої 

комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів 

депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, 

селищного, міського голови в установленому законом порядку. 

{Частина сьома статті 7 в редакції Закону № 676-VIII від 04.09.2015} 

8. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна 

адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання рішень про 

добровільне об’єднання територіальних громад у разі їх відповідності 

висновку, передбаченому частиною четвертою цієї статті, звертається до 



Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення 

перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного 

сільського, селищного, міського голови в установленому законом порядку. 

Про таке звернення Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласна державна адміністрація одночасно інформує Верховну Раду України, 

Верховну Раду Автономної Республіки Крим, відповідні обласні ради, 

відповідні ради, що прийняли рішення про добровільне об’єднання 

територіальних громад. 

{Абзац другий частини восьмої статті 7 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1851-VIII від 09.02.2017} 

{Частина восьма статті 7 в редакції Закону № 676-VIII від 04.09.2015} 

(…) 

9. Якщо до складу об’єднаної територіальної громади увійшла 

територіальна громада (територіальні громади), розташована на території 

суміжного району, розширенню підлягають межі району, на території якого 

розташований адміністративний центр утвореної об’єднаної територіальної 

громади. У такому разі проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

району розробляється відповідно до постанови Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, розпорядження голови обласної державної адміністрації. 

{До статті 7 включено частину дев'яту згідно із Законом № 1923-VIII 

від 14.03.2017} 

10. Утворення об’єднаної територіальної громади, до складу якої 

увійшли територіальна громада міста республіканського Автономної 

Республіки Крим або обласного значення і територіальна громада 

(територіальні громади) села, селища, іншого міста суміжного району, зміни 

меж районів не потребує. 

{Статтю 7 доповнено частиною десятою згідно із Законом № 1923-VIII 

від 14.03.2017} 

Стаття 8. Утворення об’єднаної територіальної громади та 

реорганізація органів місцевого самоврядування 



1. Об’єднана територіальна громада вважається утвореною за цим 

Законом з дня набрання чинності рішеннями всіх рад, що прийняли рішення 

про добровільне об’єднання територіальних громад, або з моменту набрання 

чинності рішенням про підтримку добровільного об’єднання територіальних 

громад на місцевому референдумі та за умови відповідності таких рішень 

висновку, передбаченому частиною четвертою статті 7 цього Закону. 

2. Повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, 

селищних, міських голів, обраних територіальними громадами, що 

об’єдналися, завершуються в день набуття повноважень сільською, 

селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою. 

Після завершення повноважень сільських, селищних, міських рад, 

обраних територіальними громадами, що об’єдналися, їхні виконавчі 

комітети продовжують здійснювати свої повноваження до затвердження 

сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною 

громадою, персонального складу її виконавчого комітету. Протягом 

зазначеного строку сільський, селищний, міський голова, обраний 

об’єднаною територіальною громадою, очолює такі виконавчі комітети та 

входить до їх персонального складу. 

Після завершення повноважень сільського голови, який одноособово 

виконував функції виконавчого органу сільської ради у територіальній 

громаді, що увійшла до об’єднаної територіальної громади, відповідні 

функції одноособово виконує сільський, селищний, міський голова, обраний 

об’єднаною територіальною громадою, з дня набуття ним повноважень до 

затвердження відповідною сільською, селищною, міською радою 

персонального складу її виконавчого комітету. 

{Частина друга статті 8 в редакції Закону № 925-VIII від 25.12.2015} 

3. Об’єднана територіальна громада є правонаступником всього майна, 

прав та обов’язків територіальних громад, що об’єдналися, з дня набуття 

повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою 

об’єднаною територіальною громадою. 



У разі об’єднання всіх територіальних громад одного району в одну 

об’єднану територіальну громаду все майно спільної власності 

територіальних громад такого району є комунальною власністю об’єднаної 

територіальної громади, а пов’язані з таким майном права та обов’язки 

належать об’єднаній територіальній громаді з дня набуття повноважень 

сільською, селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною 

територіальною громадою. 

{Частина третя статті 8 в редакції Закону № 925-VIII від 25.12.2015} 

4. З дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, 

обраною об’єднаною територіальною громадою, у порядку, визначеному цим 

Законом, здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб - 

сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що 

об’єдналися, та розміщених поза адміністративним центром об’єднаної 

територіальної громади, шляхом їх приєднання до юридичної особи - 

сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі 

об’єднаної територіальної громади. Після завершення реорганізації 

відповідні юридичні особи - сільські, селищні, міські ради припиняються у 

порядку, визначеному цим Законом. 

Юридична особа - сільська, селищна, міська рада, розміщена в 

адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади, є 

правонаступником прав та обов’язків всіх юридичних осіб - сільських, 

селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що 

об’єдналися, з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською 

радою, обраною об’єднаною територіальною громадою. 

Найменування представницького органу місцевого самоврядування 

об’єднаної територіальної громади як юридичної особи складається з 

частини, яка є похідною від власного найменування населеного пункту, 

визначеного її адміністративним центром, у формі прикметника та 

відповідного загального найменування представницького органу місцевого 

самоврядування (сільська, селищна, міська рада). 



{Частина четверта статті 8 в редакції Закону № 925-VIII від 

25.12.2015} 

5. З дня затвердження сільською, селищною, міською радою, обраною 

об’єднаною територіальною громадою, персонального складу її виконавчого 

комітету у порядку, визначеному цим Законом, здійснюється реорганізація 

відповідних юридичних осіб - виконавчих комітетів відповідних сільських, 

селищних, міських рад, розміщених поза адміністративним центром 

об’єднаної територіальної громади, шляхом їх приєднання до юридичної 

особи - виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради, розміщеної в 

адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади. Після 

завершення реорганізації відповідні юридичні особи - виконавчі комітети 

сільських, селищних, міських рад припиняються у порядку, визначеному цим 

Законом. 

Юридична особа - виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради, 

розміщеної в адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади, є 

правонаступником прав та обов’язків всіх юридичних осіб - виконавчих 

комітетів відповідних сільських, селищних, міських рад територіальних 

громад, що об’єдналися, з дня затвердження сільською, селищною, міською 

радою, обраною об’єднаною територіальною громадою, персонального 

складу її виконавчого комітету. 

Найменування виконавчого органу місцевого самоврядування об’єднаної 

територіальної громади як юридичної особи складається з відповідного 

загального найменування виконавчого органу місцевого самоврядування 

(виконавчий комітет, управління, відділ тощо) та повного найменування 

відповідного представницького органу місцевого самоврядування у родовому 

відмінку. 

{Частина п'ята статті 8 в редакції Закону № 925-VIII від 25.12.2015} 

6. Реорганізація юридичних осіб - сільських, селищних, міських рад та 

їхніх виконавчих комітетів у випадках, передбачених цим Законом, 



здійснюється без повідомлення про неї органу, що здійснює державну 

реєстрацію, а також без збирання вимог кредиторів, отримання їхньої згоди. 

{Частина шоста статті 8 в редакції Закону № 925-VIII від 25.12.2015} 

7. Під час проведення реорганізації юридичних осіб - сільських, 

селищних, міських рад та їхніх виконавчих комітетів повноваження з 

управління справами таких юридичних осіб здійснює сільський, селищний, 

міський голова, обраний об’єднаною територіальною громадою. 

За поданням сільського, селищного, міського голови, обраного 

об’єднаною територіальною громадою, відповідна сільська, селищна, міська 

рада може утворити комісії для забезпечення виконання таким головою 

повноважень з управління справами юридичних осіб, що реорганізуються. 

{Частина сьома статті 8 в редакції Закону № 925-VIII від 25.12.2015} 

8. Після припинення повноважень сільських, селищних, міських рад, 

обраних територіальними громадами, що об’єдналися, їхніх виконавчих 

комітетів, сільського голови, який одноособово виконував функції 

виконавчого органу сільської ради територіальної громади, що увійшла до 

об’єднаної територіальної громади, видані ними нормативно-правові акти, 

невиконані акти індивідуальної дії зберігають чинність на відповідних 

територіях та для відповідних осіб. 

Сільська, селищна, міська рада, обрана об’єднаною територіальною 

громадою, її виконавчий комітет можуть вносити зміни, визнавати такими, 

що втратили чинність, або скасовувати акти відповідних органів місцевого 

самоврядування та посадових осіб, визначені в абзаці першому цієї частини. 

{Частина восьма статті 8 в редакції Закону № 925-VIII від 25.12.2015} 

9. Бюджети територіальних громад, що об’єдналися, виконуються 

окремо до закінчення бюджетного періоду з урахуванням особливостей, 

встановлених цією частиною. 

Сільська, селищна, міська рада, обрана об’єднаною територіальною 

громадою, може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийняті 



сільськими, селищними, міськими радами, обраними територіальними 

громадами, що об’єдналися. 

До завершення періоду окремого виконання бюджетів територіальних 

громад, що об’єдналися, функції головних розпорядників, розпорядників 

бюджетних коштів територіальних громад, що об’єдналися, продовжують 

здійснювати відповідні бюджетні установи в особі сільського, селищного, 

міського голови, обраного об’єднаною територіальною громадою, інших 

керівників бюджетних установ. 

До завершення періоду окремого виконання бюджетів територіальних 

громад, що об’єдналися, функції місцевих фінансових органів 

територіальних громад, що об’єдналися, здійснюють: 

1) відповідні місцеві фінансові органи, створені до об’єднання 

територіальних громад; 

2) сільський, селищний, міський голова, обраний об’єднаною 

територіальною громадою, якщо у відповідних територіальних громадах 

місцеві фінансові органи не були створені згідно із законом. 

Залишки коштів на кінець бюджетного періоду бюджетів територіальних 

громад, що об’єдналися, перераховуються до бюджету об’єднаної 

територіальної громади на підставі платіжних доручень за підписом 

сільського, селищного, міського голови, обраного об’єднаною 

територіальною громадою. 

{Частина дев'ята статті 8 в редакції Закону № 925-VIII від 25.12.2015} 

10. Бюджет об’єднаної територіальної громади розробляється з 

урахуванням особливостей підготовки місцевих бюджетів, визначених 

бюджетним законодавством. 

11. Державна реєстрація припинення юридичних осіб - сільських, 

селищних, міських рад, їхніх виконавчих комітетів шляхом приєднання 

здійснюється на підставі заяви, поданої сільським, селищним, міським 

головою, обраним об’єднаною територіальною громадою, або 

уповноваженою ним особою суб’єкту державної реєстрації. 



Державна реєстрація припинення шляхом приєднання юридичних осіб - 

виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад, які забезпечують 

окреме виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, 

здійснюється не раніше затвердження бюджету об’єднаної територіальної 

громади. 

Юридична особа - сільська, селищна, міська рада, її виконавчий комітет 

є такою, що припинилася, з дня внесення запису про її припинення до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань. 

{Частина одинадцята статті 8 в редакції Закону № 925-VIII від 

25.12.2015} 

12. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу - 

сільську, селищну, міську раду, обрану об’єднаною територіальною 

громадою, її виконавчий комітет, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, здійснюється на підставі заяви, поданої сільським, селищним, 

міським головою, обраним об’єднаною територіальною громадою, або 

уповноваженою ним особою. 

{Частина дванадцята статті 8 в редакції Закону № 925-VIII від 

25.12.2015} 

(…) 

13. У разі якщо до складу об’єднаної територіальної громади увійшли 

територіальні громади, розташовані на територіях суміжних районів: 

1) рішення Центральної виборчої комісії про призначення перших 

виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного 

сільського, селищного, міського голови об’єднаної територіальної громади 

приймається до зміни меж відповідних районів; 

2) загальний склад відповідних районних рад з цієї підстави не 

змінюється; 



3) депутати відповідних районних рад продовжують здійснювати свої 

повноваження до набуття повноважень депутатами районної ради наступного 

скликання, крім випадків, визначених законом; 

4) районні ради здійснюють передачу із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст у власність об’єднаних 

територіальних громад, що утворюються згідно із законом та перспективним 

планом формування територій громад, відповідних бюджетних установ та 

майна цих установ, розташованих на їхній території, відповідно до 

розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом 

України. До завершення такого процесу передачі фінансування бюджетних 

установ, що здійснювалося за рахунок районних бюджетів, продовжує 

здійснюватися за рахунок відповідних районних бюджетів. 

{До статті 8 включено частину тринадцяту згідно із Законом № 1923-

VIII від 14.03.2017} 

14. Якщо до призначення чергових виборів до районних рад Верховна 

Рада України не прийняла рішення про зміну меж відповідних районів, 

території яких мають зазнати змін внаслідок утворення об’єднаної 

територіальної громади, виборці, які належать до такої об’єднаної 

територіальної громади, реалізують своє право обирати депутатів районної 

ради району, на території якого розташований адміністративний центр цієї 

об’єднаної територіальної громади. Вибори депутатів таких рад 

організовуються і проводяться в порядку, визначеному Законом 

України "Про місцеві вибори", з урахуванням таких особливостей: 

1) загальний склад районної ради району, на території якого не 

розташований адміністративний центр об’єднаної територіальної громади, та 

кількість виборчих округів, що мають бути утворені на території 

відповідного району, визначаються без урахування виборців, які належать до 

об’єднаної територіальної громади на території цього району, та відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць; 



2) загальний склад районної ради району, на території якого 

розташований адміністративний центр об’єднаної територіальної громади, та 

кількість виборчих округів, що мають бути утворені на території 

відповідного району, визначаються з урахуванням виборців, які належать до 

такої об’єднаної територіальної громади і проживають на території суміжних 

районів, та відповідних адміністративно-територіальних одиниць. 

{Статтю 8 доповнено частиною чотирнадцятою згідно із Законом № 

1923-VIII від 14.03.2017} 

{Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 676-VIII від 

04.09.2015; в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015} 

Розділ II-1  

ПОРЯДОК ДОБРОВІЛЬНОГО ПРИЄДНАННЯ ДО ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

Стаття 8-1. Ініціювання добровільного приєднання до об’єднаних 

територіальних громад 

1. Добровільно приєднатися до об’єднаної територіальної громади, 

визнаної спроможною відповідно до частини четвертої статті 9 цього Закону, 

має право суміжна сільська, селищна територіальна громада, яка відповідно 

до перспективного плану формування територій громад Автономної 

Республіки Крим, області належить до цієї об’єднаної територіальної 

громади. 

2. Ініціаторами добровільного приєднання до об’єднаної територіальної 

громади можуть бути суб’єкти, визначені частиною першою статті 5 цього 

Закону. 

3. Сільський, селищний голова забезпечує вивчення пропозиції щодо 

ініціювання добровільного приєднання до об’єднаної територіальної громади 

та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня 

надходження такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення 

пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесію для прийняття 



рішення про надання згоди на добровільне приєднання до об’єднаної 

територіальної громади. 

4. Сільський, селищний голова після прийняття відповідною радою 

рішення про надання згоди на добровільне приєднання до об’єднаної 

територіальної громади надсилає пропозицію до сільської, селищної, міської 

ради об’єднаної територіальної громади, до якої є намір приєднатися. 

5. Сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади на 

наступній сесії розглядає пропозицію щодо ініціювання добровільного 

приєднання до об’єднаної територіальної громади та за результатами 

розгляду приймає рішення про надання згоди на добровільне приєднання до 

об’єднаної територіальної громади або про відмову в наданні такої згоди. 

Стаття 8-2. Порядок підготовки проекту рішення про добровільне 

приєднання до об’єднаної територіальної громади 

1. Сільський, селищний, міський голова після прийняття відповідною 

сільською, селищною, міською радою об’єднаної територіальної громади 

рішення про надання згоди на добровільне приєднання до об’єднаної 

територіальної громади вживає заходів для підготовки проекту рішення про 

добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади. 

2. Проекти рішень про добровільне приєднання до об’єднаної 

територіальної громади повинні, зокрема, містити: 

1) найменування територіальної громади, яка має намір приєднатися, із 

зазначенням відповідних населених пунктів; 

2) найменування об’єднаної територіальної громади, до складу якої є 

намір приєднатися; 

3) план організаційних заходів щодо добровільного приєднання 

територіальної громади. 

3. Питання про схвалення проекту рішення про добровільне приєднання 

до об’єднаної територіальної громади розглядається сільськими, селищними, 

міськими радами протягом 30 днів з дня його внесення на їхній розгляд. 



4. Схвалені сільськими, селищними, міськими радами проекти рішень 

про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади у 

п’ятиденний строк подаються Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласній державній адміністрації для надання висновку щодо відповідності 

цього проекту Конституції та законам України. 

5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна 

адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання проекту рішення 

про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади готує 

відповідний висновок, що затверджується постановою Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації. 

6. У разі відповідності проекту рішення про добровільне приєднання до 

об’єднаної територіальної громади Конституції та законам України сільські, 

селищні, міські ради на наступній сесії приймають рішення про добровільне 

приєднання до об’єднаної територіальної громади. 

7. У разі встановлення невідповідності проекту рішення про добровільне 

приєднання до об’єднаної територіальної громади Конституції та законам 

України Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна 

адміністрація повертає його на доопрацювання. 

8. У разі прийняття сільською, селищною радою рішення про 

приєднання до об’єднаної територіальної громади голова сільської, селищної 

об’єднаної територіальної громади звертається до Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласної державної адміністрації з пропозицією звернутися 

до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про 

призначення додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад від 

територіальної громади, що приєдналася, в установленому законом порядку. 

9. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна 

адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення про 

добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади у разі його 

відповідності висновку, передбаченому частиною п’ятою цієї статті, 



звертається до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про 

призначення додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад від 

територіальної громади, що приєдналася. 

Про таке звернення Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласна державна адміністрація одночасно інформує Верховну Раду України, 

Верховну Раду Автономної Республіки Крим, відповідні обласні ради, 

відповідні ради, що прийняли рішення про добровільне приєднання до 

об’єднаної територіальної громади. 

Стаття 8-3. Особливості припинення повноважень сільської, 

селищної ради, сільського, селищного голови територіальної громади, 

що приєдналася до об’єднаної територіальної громади 

1. Повноваження сільської, селищної ради та сільського, селищного 

голови територіальної громади, що приєдналася до сільської, селищної 

об’єднаної територіальної громади, припиняються з моменту офіційного 

оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії 

сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади рішення про 

підсумки додаткових виборів та визнання повноважень не менше половини 

депутатів від територіальної громади, що приєдналася, обраних на виборах 

до сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади. 

Повноваження сільської, селищної ради, її виконавчого комітету та 

сільського, селищного голови територіальної громади, що приєдналася до 

міської об’єднаної територіальної громади, припиняються з дня набрання 

чинності рішенням сільської, селищної ради та рішенням міської ради 

об’єднаної територіальної громади про добровільне приєднання до 

об’єднаної територіальної громади. З моменту припинення повноважень 

сільської, селищної ради повноваження міської ради поширюються на 

територію територіальної громади, що приєдналася до міської об’єднаної 

територіальної громади. 

{Абзац другий частини першої статті 8-3 в редакції Закону № 2379-VIII 

від 03.04.2018} 



З моменту припинення повноважень сільського, селищного голови 

територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної 

громади, повноваження сільського, селищного, міського голови об’єднаної 

територіальної громади поширюються на територію територіальної громади, 

що приєдналася до об’єднаної територіальної громади. 

{Абзац третій частини першої статті 8-3 в редакції Закону № 2379-

VIII від 03.04.2018} 

Сільський, селищний голова територіальної громади, що приєдналася до 

об’єднаної територіальної громади, виконує обов’язки старости відповідно 

до закону на період повноважень ради об’єднаної територіальної громади 

поточного скликання. За ним зберігаються розмір та умови оплати праці, що 

були йому встановлені як сільському, селищному голові до приєднання. 

2. З дня припинення повноважень сільською, селищною радою 

територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної 

громади, у порядку, визначеному цим Законом, здійснюється реорганізація 

відповідних юридичних осіб - сільської, селищної ради, її виконавчого 

комітету шляхом їх приєднання до відповідних юридичних осіб - сільської, 

селищної, міської ради, її виконавчого комітету об’єднаної територіальної 

громади. Після завершення реорганізації відповідні юридичні особи - 

сільська, селищна рада, її виконавчий комітет припиняються у порядку, 

визначеному цим Законом. 

3. Об’єднана територіальна громада є правонаступником всього майна, 

прав та обов’язків територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної 

територіальної громади, з дня припинення повноважень сільською, 

селищною радою територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної 

територіальної громади. 

Відповідні юридичні особи - сільська, селищна, міська рада, її 

виконавчий комітет об’єднаної територіальної громади є правонаступниками 

прав та обов’язків відповідних юридичних осіб - сільської, селищної ради, її 

виконавчого комітету територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної 



територіальної громади, з дня припинення повноважень сільською, 

селищною радою територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної 

територіальної громади. 

4. Бюджет територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної 

територіальної громади, виконується окремо до закінчення бюджетного 

періоду з урахуванням особливостей, встановлених цією частиною. 

До завершення періоду окремого виконання бюджету територіальної 

громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, функції 

головного розпорядника, розпорядника бюджетних коштів територіальної 

громади, що приєдналася, продовжують здійснювати відповідні бюджетні 

установи в особі сільського, селищного, міського голови об’єднаної 

територіальної громади, інших керівників бюджетних установ. 

Сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади може 

вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийняті сільською, 

селищною радою територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної 

територіальної громади. 

Залишки коштів на кінець бюджетного періоду бюджету територіальної 

громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, 

перераховуються до бюджету об’єднаної територіальної громади на підставі 

платіжних доручень за підписом сільського, селищного, міського голови 

об’єднаної територіальної громади. 

{Закон доповнено розділом II-1 згідно із Законом № 1851-VIII від 

09.02.2017} 

(…) 

Стаття 11. Перспективний план формування територій громад 

Автономної Республіки Крим, області 

1. Перспективний план формування територій громад Автономної 

Республіки Крим, області розробляється Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією згідно з 



методикою формування спроможних територіальних громад і охоплює всю 

територію Автономної Республіки Крим, області. 

2. Методика формування спроможних територіальних громад 

розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері територіальної організації 

влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого 

самоврядування, та затверджується Кабінетом Міністрів України. 

3. Перспективний план формування територій громад Автономної 

Республіки Крим, області затверджується Кабінетом Міністрів України за 

поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної 

державної адміністрації. 

{Частина третя статті 11 в редакції Закону № 348-IX від 05.12.2019}  

(…) 

Компетенція у сфері бюджету та фінансів 

Бюджетний Кодекс України 

Закон України від 8 липня 2010 року № 2456-VI 

(витяг) 

Бюджетним кодексом України визначаються правові засади 

функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи 

бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за 

порушення бюджетного законодавства. 

Розділ I 

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО 

ПРОЦЕСУ 

Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

(…) 

Стаття 2. Визначення основних термінів 

1. У цьому Кодексі наведені нижче терміни вживаються в такому 

значенні: 



1) бюджет - план формування та використання фінансових ресурсів для 

забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами 

державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду; 

2) бюджети місцевого самоврядування - бюджети сільських, селищних, 

міських територіальних громад, а також бюджети районів у містах (у разі 

утворення районних у місті рад); 

{Пункт 2 частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 176-VIII від 10.02.2015, № 2233-VIII від 07.12.2017; в редакції 

Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року, № 1081-

IX від 15.12.2020} 

(…) 

4-1) бюджетна пропозиція - документ, підготовлений головним 

розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції до Бюджетної 

декларації (прогнозу місцевого бюджету) з відповідним обґрунтуванням 

щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для досягнення цілей державної 

(регіональної) політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або 

реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, та 

показників їх досягнення, на підставі відповідних орієнтовних граничних 

показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету на 

середньостроковий період; 

{Частину першу статті 2 доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом № 

2042-IX від 15.02.2022} 

(…) 

12) бюджетні установи - органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому 

порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного 

бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими; 

(…) 



16) гарантований Автономною Республікою Крим, обласною радою чи 

територіальною громадою міста борг - загальна сума боргових зобов'язань 

суб'єктів господарювання - резидентів України щодо повернення отриманих 

та непогашених станом на звітну дату кредитів (позик), виконання яких 

забезпечено місцевими гарантіями; 

{Пункт 16 частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 3614-VI від 07.07.2011, № 2621-VIII від 22.11.2018} 

 (…) 

32) міжбюджетні трансферти - кошти, які безоплатно і безповоротно 

передаються з одного бюджету до іншого; 

33) місцеве запозичення - операції з отримання до бюджету Автономної 

Республіки Крим, обласного бюджету чи бюджету міської територіальної 

громади кредитів (позик) на умовах повернення, платності та строковості з 

метою фінансування бюджету Автономної Республіки Крим, обласного 

бюджету чи бюджету міської територіальної громади; 

{Пункт 33 частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 2621-VIII від 22.11.2018, № 2042-IX від 15.02.2022} 

34) місцеві бюджети - бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, 

районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування; 

35) місцевий борг - загальна сума боргових зобов'язань Автономної 

Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади міста з 

повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну 

дату, що виникають внаслідок місцевого запозичення; 

{Пункт 35 частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2621-VIII від 22.11.2018} 

36) місцевий фінансовий орган - установа, що відповідно до 

законодавства України здійснює функції з складання прогнозів місцевих 

бюджетів, складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за 

витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші 

функції, пов’язані з управлінням коштами місцевого бюджету. Для цілей 



цього Кодексу орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань 

фінансів віднесено до місцевих фінансових органів; 

{Пункт 36 частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 5428-VI від 16.10.2012, № 5463-VI від 16.10.2012, № 79-VIII від 

28.12.2014; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 

січня 2021 року; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1081-IX від 

15.12.2020} 

 37) надходження бюджету - доходи бюджету, повернення кредитів до 

бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень, кошти від 

приватизації державного майна (щодо державного бюджету), повернення 

бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок 

продажу/пред'явлення цінних паперів; 

37-1) обслуговування державного (місцевого) боргу - операції щодо 

здійснення плати за користування кредитом (позикою), сплати комісій, 

штрафів та інших платежів, пов'язаних з управлінням державним (місцевим) 

боргом. До таких операцій не належить погашення державного (місцевого) 

боргу; 

{Частину першу статті 2 доповнено пунктом 37-1 згідно із Законом № 

3614-VI від 07.07.2011} 

38) одержувач бюджетних коштів - суб'єкт господарювання, громадська 

чи інша організація, яка не має статусу бюджетної установи, уповноважена 

розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених 

бюджетною програмою, та отримує на їх виконання кошти бюджету; 

39) органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, - органи 

державної влади, а також органи місцевого самоврядування, уповноважені 

здійснювати контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і 

зборів, інших надходжень бюджету; 

40) паспорт бюджетної програми - документ, що визначає мету, завдання, 

напрями використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців, 

результативні показники та інші характеристики бюджетної програми 



відповідно до бюджетного призначення, встановленого законом про 

Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), та цілей 

державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або 

реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів; 

{Пункт 40 частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2646-VIII від 06.12.2018} 

41) платіж - виконання бюджетних, боргових, гарантійних чи податкових 

зобов'язань, що виникли в поточному або попередніх бюджетних періодах; 

{Пункт 41 частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 3614-VI від 07.07.2011} 

41-1) погашення державного (місцевого) боргу - операції з повернення 

позичальником кредитів (позик) відповідно до умов кредитних договорів 

та/або розміщення (емісії) боргових цінних паперів; 

{Частину першу статті 2 доповнено пунктом 41-1 згідно із Законом № 

3614-VI від 07.07.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2042-IX від 

15.02.2022} 

 (…) 

43) проект бюджету - проект плану формування та використання 

фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються 

органами державної влади (органами влади Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування) протягом бюджетного періоду, який є 

невід'ємною частиною проекту закону про Державний бюджет України 

(проекту рішення про місцевий бюджет); 

(…) 

45) рішення про місцевий бюджет - нормативно-правовий акт Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради, виданий в 

установленому порядку, що затверджує місцевий бюджет та визначає 

повноваження відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевої державної адміністрації або виконавчого органу місцевого 



самоврядування здійснювати виконання місцевого бюджету протягом 

бюджетного періоду; 

(…) 

48) субвенції - міжбюджетні трансферти для використання на певну мету 

в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання 

субвенції; 

48-1) тимчасово вільні кошти єдиного казначейського рахунку та 

валютних рахунків бюджету - обсяг коштів, що обліковуються на рахунках у 

Казначействі України, відволікання яких не призведе до втрати 

платоспроможності бюджетів (спроможність своєчасно і в повному обсязі 

здійснювати платежі та розраховуватися за всіма зобов’язаннями) та 

виникнення заборгованості протягом періоду, на який передбачається 

розміщення таких коштів на депозитах або шляхом придбання державних 

цінних паперів і спрямування на покриття тимчасових касових розривів 

місцевих бюджетів, загального фонду державного бюджету та Пенсійного 

фонду України з подальшим їх поверненням до кінця поточного бюджетного 

періоду; 

{Частину першу статті 2 доповнено пунктом 48 -

1 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1081-IX від 

15.12.2020} 

49) управління бюджетними коштами - сукупність дій учасника 

бюджетного процесу відповідно до його повноважень, пов'язаних з 

формуванням та використанням бюджетних коштів, здійсненням контролю 

за дотриманням бюджетного законодавства, які спрямовані на досягнення 

цілей, завдань і конкретних результатів своєї діяльності та забезпечення 

ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів; 

49-1) управління державним (місцевим) боргом - сукупність дій, 

пов'язаних із здійсненням запозичень, обслуговуванням і погашенням 

державного (місцевого) боргу, інших правочинів з державним (місцевим) 



боргом, що спрямовані на досягнення збалансованості бюджету та 

оптимізацію боргового навантаження; 

{Частину першу статті 2 доповнено пунктом 49 -

1 згідно із Законом № 

3614-VI від 07.07.2011} 

 (…) 

Стаття 4. Склад бюджетного законодавства 

1. Бюджетне законодавство складається з: 

1) Конституції України; 

2) цього Кодексу; 

2-1) Бюджетної декларації; 

{Частину першу статті 4 доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом № 

2646-VIII від 06.12.2018} 

3) закону про Державний бюджет України; 

4) інших законів, що регулюють бюджетні відносини, 

передбачених статтею 1 цього Кодексу; 

5) нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, прийнятих на 

підставі і на виконання цього Кодексу та інших законів України, 

передбачених пунктами 3 та 4 цієї частини статті; 

{Офіційне тлумачення положення пункту 5 частини першої статті 4 

див. в Рішенні Конституційного Суду № 3-рп/2012 від 25.01.2012} 

6) нормативно-правових актів органів виконавчої влади, прийнятих на 

підставі і на виконання цього Кодексу, інших законів України та нормативно-

правових актів Кабінету Міністрів України, передбачених пунктами 

3, 4 та 5 цієї частини статті; 

6-1) прогнозів місцевих бюджетів; 

{Частину першу статті 4 доповнено пунктом 6-1 згідно із Законом № 

2646-VIII від 06.12.2018} 

7) рішень про місцевий бюджет; 

8) рішень органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних 

адміністрацій, органів місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до 



цього Кодексу, нормативно-правових актів, передбачених пунктами 

3, 4, 5, 6 і 7 цієї частини статті. 

На нормативно-правові акти та рішення, прийняті на підставі і на 

виконання вимог цього Кодексу, не поширюється дія законодавства щодо 

здійснення державної регуляторної політики та регуляторної діяльності. 

{Частину першу статті 4 доповнено абзацом десятим згідно із 

Законом № 914-VIII від 24.12.2015} 

Стаття 6. Зведений бюджет 

1. Зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів, що 

використовуються для аналізу та прогнозування економічного і соціального 

розвитку держави. 

2. Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету 

України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та зведених 

бюджетів областей, міст Києва та Севастополя. 

3. Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає показники 

бюджету Автономної Республіки Крим, районних бюджетів та бюджетів 

місцевого самоврядування на території Автономної Республіки Крим. 

{Частина третя статті 6 в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - 

вводиться в дію з 1 січня 2021 року; із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 

{Абзац перший пункту 23-1 частини першої статті 2 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 

4. Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, 

районних бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування на території цієї 

області. 

{Частина четверта статті 6 в редакції Законів № 2233-VIII від 

07.12.2017, № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року; із 

змінами, внесеними згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 

(…) 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17/ed20210101#n165
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17/ed20210101#n166
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17/ed20210101#n168
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17/ed20210101#n169


6. Зведений бюджет міської територіальної громади, у складі якої 

утворені райони у місті, включає показники міського бюджету та бюджетів 

районів у місті (у разі утворення районних у місті рад). 

{Частина шоста статті 6 в редакції Закону № 1081-IX від 15.12.2020} 

(…) 

Стаття 13. Складові частини бюджету 

1. Бюджет може складатися із загального та спеціального фондів. 

2. Складовими частинами загального фонду бюджету є: 

1) всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до 

спеціального фонду бюджету; 

2) всі видатки бюджету, що здійснюються за рахунок надходжень 

загального фонду бюджету; 

3) кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету без 

визначення цільового спрямування та надання кредитів з бюджету, що 

здійснюється за рахунок надходжень загального фонду бюджету); 

4) фінансування загального фонду бюджету. 

3. Складовими частинами спеціального фонду бюджету є: 

1) доходи бюджету (включаючи власні надходження бюджетних 

установ), які мають цільове спрямування; 

2) видатки бюджету, що здійснюються за рахунок конкретно визначених 

надходжень спеціального фонду бюджету (у тому числі власних надходжень 

бюджетних установ); 

3) кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету з 

визначенням цільового спрямування та надання кредитів з бюджету, що 

здійснюється за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального 

фонду бюджету); 

4) фінансування спеціального фонду бюджету. 

4. Власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до 

коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду 

бюджету. При цьому надходження бюджетних установ у вигляді майна 



(активів) в натуральній формі, отримане від інших бюджетних установ, які 

відповідно до законодавства виконують функції з управління об’єктами 

державної (комунальної) власності, у межах відповідного бюджету, не є 

власними надходженнями таких бюджетних установ. 

{Абзац перший частини четвертої статті 13 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 

Власні надходження бюджетних установ поділяються на такі групи: 

перша група - надходження від плати за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно із законодавством; 

{Абзац третій частини четвертої статті 13 із змінами, внесеними 

згідно із Законами № 5492-VI від 20.11.2012, № 163-VII від 04.04.2013} 

друга група - інші джерела власних надходжень бюджетних установ. 

У складі першої групи виділяються такі підгрупи: 

підгрупа 1 - плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

згідно з їх основною діяльністю; 

підгрупа 2 - надходження бюджетних установ від додаткової 

(господарської) діяльності; 

підгрупа 3 - плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється 

відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального 

майна"; 

{Абзац восьмий частини четвертої статті 13 в редакції Закону № 293-

IX від 14.11.2019} 

підгрупа 4 - надходження бюджетних установ від реалізації в 

установленому порядку майна (крім нерухомого майна). 

У складі другої групи виділяються такі підгрупи: 

підгрупа 1 - благодійні внески, гранти та дарунки; 

підгрупа 2 - надходження, що отримують бюджетні установи від 

підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 

виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для 

суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів 



нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або 

юридичних осіб; 

{Абзац дванадцятий частини четвертої статті 13 із змінами, 

внесеними згідно із Законами № 5428-VI від 16.10.2012, № 293-IX від 

14.11.2019} 

підгрупа 3 - надходження, що отримують державні і комунальні заклади 

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від 

розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих 

за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне 

право; надходження, що отримують державні і комунальні заклади фахової 

передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як 

відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у 

банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих 

як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, 

благодійні внески та гранти; 

{Абзац тринадцятий частини четвертої статті 13 в редакції Закону № 

914-VIII від 24.12.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 293-IX від 

14.11.2019} 

(…) 

Власні надходження бюджетних установ використовуються (з 

урахуванням частини дев'ятої статті 51 цього Кодексу) на: 

покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, що 

надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (за 

рахунок надходжень підгрупи 1 першої групи); 

організацію додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ (за 

рахунок надходжень підгрупи 2 першої групи); 

утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних 

установ (за рахунок надходжень підгрупи 3 першої групи); 

ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів та 

матеріальних цінностей, покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання 



і транспортування відходів і брухту на приймальні пункти (за рахунок 

надходжень підгрупи 4 першої групи); 

господарські потреби бюджетних установ, включаючи оплату 

комунальних послуг і енергоносіїв (за рахунок надходжень підгруп 2 і 4 

першої групи); 

організацію основної діяльності бюджетних установ (за рахунок 

надходжень підгруп 1 та 3 другої групи); 

{Абзац двадцять перший частини четвертої статті 13 із змінами, 

внесеними згідно із Законами № 79-VIII від 28.12.2014, № 76-IX від 

12.09.2019} 

виконання відповідних цільових заходів (за рахунок надходжень 

підгрупи 2 другої групи). 

5. Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди, їх складові 

частини визначаються виключно цим Кодексом та законом про Державний 

бюджет України. 

6. Підставою для рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

відповідної місцевої ради про створення спеціального фонду у складі 

місцевого бюджету може бути виключно цей Кодекс та закон про Державний 

бюджет України. 

7. Передача коштів між загальним та спеціальним фондами бюджету 

дозволяється тільки в межах бюджетних призначень шляхом внесення змін 

до закону про Державний бюджет України, прийняття рішення про місцевий 

бюджет або про внесення змін до нього (крім випадку, 

передбаченого частиною другою статті 57 цього Кодексу). 

8. Платежі за рахунок спеціального фонду бюджету здійснюються в 

межах коштів, що фактично надійшли до цього фонду на відповідну мету (з 

дотриманням вимог частини другої статті 57 цього Кодексу), якщо цим 

Кодексом та/або законом про Державний бюджет України (рішенням про 

місцевий бюджет) не встановлено інше. 



9. Створення позабюджетних фондів органами державної влади, 

органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування та іншими бюджетними установами не допускається. 

Відкриття позабюджетних рахунків для розміщення бюджетних коштів 

(включаючи власні надходження бюджетних установ) органами державної 

влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування та іншими бюджетними установами забороняється, крім 

випадків, передбачених частиною восьмою статті 16 та частиною 

другою статті 78 цього Кодексу, а також крім розміщення закордонними 

дипломатичними установами України бюджетних коштів на поточних 

рахунках іноземних банків, розміщення на поточних рахунках у банках 

державного сектору власних надходжень державних і комунальних закладів 

фахової передвищої та вищої освіти, наукових установ та закладів культури, 

отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною 

діяльністю, благодійні внески та гранти, у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України, розміщення закладами професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої та вищої освіти на депозитах тимчасово 

вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, 

у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо таким 

закладам законом надано відповідне право, та розміщення на рахунках банків 

надходжень, визначених пунктом 1 частини третьої статті 15, пунктом 

13 частини третьої статті 29 та пунктом 12 частини першої статті 69-1 цього 

Кодексу, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

{Частина дев'ята статті 13 в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014; 

із змінами, внесеними згідно із Законами № 2646-VIII від 06.12.2018, № 293-IX 

від 14.11.2019} 

10. Звітні показники щодо бюджетного відшкодування податку на додану 

вартість, планові і звітні показники щодо повернення кредитів до бюджету, 

погашення боргу, розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання 

цінних паперів, забезпечення встановленого розміру оборотного залишку 



бюджетних коштів та інші відповідні показники, визначені Міністерством 

фінансів України, обов'язково відображаються з від'ємним значенням. 

{Частина десята статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2042-IX від 15.02.2022} 

 (…) 

Стаття 16. Здійснення державних (місцевих) запозичень та 

управління державним (місцевим) боргом 

{Назва статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3614-VI від 

07.07.2011} 

(…) 

3. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні та міські ради 

мають право здійснювати місцеві внутрішні запозичення (за винятком 

випадків, передбачених статтею 73 цього Кодексу). 

{Абзац перший частини третьої статті 16 в редакції Закону № 677-IX 

від 04.06.2020} 

Місцеві зовнішні запозичення шляхом отримання кредитів (позик) від 

міжнародних фінансових організацій можуть здійснювати Верховна Рада 

Автономної Республіки Крим, обласні ради та всі міські ради. Інші місцеві 

зовнішні запозичення можуть здійснювати лише Верховна Рада Автономної 

Республіки Крим, Київська, Севастопольська міські ради, міські ради міських 

територіальних громад з адміністративним центром у місті обласного 

значення. 

{Абзац другий частини третьої статті 16 із змінами, внесеними згідно 

із Законами № 3614-VI від 07.07.2011, № 79-VIII від 28.12.2014; в редакції 

Закону № 2621-VIII від 22.11.2018; із змінами, внесеними згідно із Законом № 

1081-IX від 15.12.2020} 

Право на здійснення місцевих запозичень у межах, визначених рішенням 

про місцевий бюджет, з урахуванням статті 74 цього Кодексу належить 

Автономній Республіці Крим, обласній раді, міській територіальній громаді в 



особі керівника місцевого фінансового органу за дорученням Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, обласної ради, міської ради. 

{Абзац третій частини третьої статті 16 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 2621-VIII від 22.11.2018} 

 (…) 

Стаття 17. Державні та місцеві гарантії 

{Назва статті 17 в редакції Закону № 3614-VI від 07.07.2011} 

(…) 

2. Місцеві гарантії можуть надаватися за рішенням: 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної міської ради 

для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань 

суб’єктів господарювання - резидентів України, що належать до 

комунального сектору економіки міста або Автономної Республіки Крим, 

розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території 

реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної 

інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій; 

відповідної обласної ради для забезпечення повного або часткового 

виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання - резидентів 

України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на 

відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію 

інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури, 

відновлення та реконструкція об’єктів спільної власності територіальних 

громад або державної власності, що перебувають в управлінні обласних рад, 

обласних державних адміністрацій, або впровадження ресурсозберігаючих 

технологій, а також реалізацію проектів будівництва, реконструкції, 

капітального ремонту автомобільних доріг загального користування 

державного, місцевого значення. 

{Частина друга статті 17 в редакції Закону № 2621-VIII від 22.11.2018} 



3. Державні (місцеві) гарантії надаються на умовах платності, 

строковості, а також забезпечення виконання зобов'язань у спосіб, 

передбачений законом. 

Правочин щодо надання державної (місцевої) гарантії оформляється в 

письмовій формі та має визначати: предмет гарантії; повні найменування та 

місцезнаходження суб'єкта господарювання і кредитора (у разі гарантування 

виконання зобов'язань за кредитним договором); обсяг кредиту (позики); 

обсяг гарантійних зобов'язань та порядок їх виконання; права та обов’язки 

гаранта і кредитора; умови настання гарантійного випадку; строк дії гарантії. 

{Абзац другий частини третьої статті 17 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 2646-VIII від 06.12.2018} 

Правочин щодо надання державної гарантії на портфельній основі 

оформляється в письмовій формі та має визначати: предмет гарантії; повне 

найменування та місцезнаходження кредитора; обсяг гарантійних 

зобов’язань та порядок їх виконання; права, обов’язки та відповідальність 

гаранта і кредитора; умови настання гарантійного випадку; строк здійснення 

виплат у разі настання гарантійного випадку; розмір та порядок сплати до 

державного бюджету плати за надання гарантії; порядок погашення 

заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань; строк 

дії гарантії. 

{Частину третю статті 17 доповнено новим абзацом згідно із 

Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 

Обов’язковою умовою надання державної гарантії на портфельній основі 

є внесення суб’єктом господарювання - резидентом України плати за надання 

такої гарантії, а також надання майнового або іншого забезпечення 

виконання боргових зобов’язань за кредитним договором перед банком-

кредитором. 

{Частину третю статті 17 доповнено новим абзацом згідно із 

Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 



Обов'язковою умовою надання державної (місцевої) гарантії, крім 

державних гарантій на портфельній основі, є укладення договору між 

Борговим агентством України (відповідним місцевим фінансовим органом) 

та суб'єктом господарювання про погашення заборгованості суб'єкта 

господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим, 

обласною радою чи міською територіальною громадою) за виконання 

гарантійних зобов'язань. Істотними умовами такого договору мають бути 

зобов'язання суб'єкта господарювання: 

{Абзац частини третьої статті 17 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 293-IX від 14.11.2019, № 1081-IX від 15.12.2020} 

внести плату за надання державної (місцевої) гарантії; 

надати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за 

гарантією; 

відшкодувати витрати державного (місцевого) бюджету, пов'язані з 

виконанням гарантійних зобов'язань; 

сплатити пеню за прострочення відшкодування зазначених витрат. Пеня 

нараховується у разі прострочення відшкодування зазначених витрат більше 

ніж 30 календарних днів з дня виникнення такого прострочення та за кожний 

день прострочення сплати заборгованості у національній валюті з розрахунку 

120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України за 

офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним 

банком України на день нарахування пені; 

{Абзац дев'ятий частини третьої статті 17 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2042-IX від 15.02.2022} 

надати гаранту права на договірне списання банком коштів з рахунків 

суб'єкта господарювання на користь гаранта. 

{Частина третя статті 17 в редакції Закону № 3614-VI від 07.07.2011} 

4. Державні (місцеві) гарантії не надаються для забезпечення боргових 

зобов'язань суб'єктів господарювання, якщо безпосереднім джерелом 

повернення кредитів (позик) передбачаються кошти державного (місцевого) 



бюджету (крім боргових зобов'язань, що виникають внаслідок залучення 

кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і 

міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, 

включаючи рекредитування відповідно до пункту 1 частини четвертої статті 

30 цього Кодексу). 

{Частина четверта статті 17 в редакції Закону № 3614-VI від 

07.07.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 293-IX від 14.11.2019} 

5. Суб'єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про 

надання кредитів (позик), залучених державою (Автономною Республікою 

Крим, обласною радою чи міською територіальною громадою), або 

державних (місцевих) гарантій, крім державних гарантій на портфельній 

основі, зобов'язані надати майнове або інше забезпечення виконання 

зобов'язань та сплатити до Державного бюджету України (відповідного 

місцевого бюджету) плату за їх отримання у розмірі, встановленому 

Кабінетом Міністрів України (Верховною Радою Автономної Республіки 

Крим, обласною чи міською радою), якщо інше не передбачено законом про 

Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет). 

{Частина п'ята статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

3614-VI від 07.07.2011, № 79-VIII від 28.12.2014, № 2621-VIII від 

22.11.2018, № 1081-IX від 15.12.2020} 

6. Розмір та вид майнового забезпечення суб’єктів господарювання, у 

віданні яких є майно державної (комунальної) власності, визначає Кабінет 

Міністрів України щодо державного майна (Верховна Рада Автономної 

Республіки Крим - щодо майна Автономної Республіки Крим, обласна чи 

міська рада - щодо відповідного комунального майна). 

{Частина шоста статті 17 в редакції Законів № 3614-VI від 07.07.2011, 

№ 2621-VIII від 22.11.2018} 

7. Платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань держави 

(Автономної Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади 

міста), здійснюються згідно з відповідними договорами незалежно від обсягу 



коштів, визначених на цю мету в законі про Державний бюджет України 

(рішенні про місцевий бюджет), у такому ж порядку, як визначено частиною 

шостою статті 16 цього Кодексу, та відображаються як надання кредитів з 

бюджету стосовно суб'єктів господарювання, зобов'язання яких гарантовані. 

{Частина сьома статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2621-VIII від 22.11.2018} 

8. У разі виконання державою (Автономною Республікою Крим, 

обласною радою чи територіальною громадою міста) гарантійних зобов'язань 

перед кредиторами шляхом здійснення платежів за рахунок коштів 

державного (місцевого) бюджету або шляхом укладання з такими 

кредиторами договорів про реструктурування сум, повернення яких 

гарантовано, у суб'єктів господарювання, зобов'язання яких гарантовані, з 

моменту такого виконання виникає прострочена заборгованість перед 

державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи 

територіальною громадою міста) за кредитами (позиками), залученими під 

державні (місцеві) гарантії, в обсязі фактичних витрат державного 

(місцевого) бюджету та/або таких реструктурованих сум, а до держави 

(Автономної Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади 

міста) переходять права кредитора та право вимагати від таких суб'єктів 

господарювання погашення заборгованості в установленому законом 

порядку, якщо такі права не були передбачені відповідними договорами. 

{Абзац перший частини восьмої статті 17 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 2621-VIII від 22.11.2018} 

Якщо договором, укладеним із суб’єктом господарювання, 

передбачаються зобов’язання такого суб’єкта з погашення та обслуговування 

кредитів (позик), залучених державою (Автономною Республікою Крим, 

обласною радою чи територіальною громадою міста), невиконання або 

неналежне виконання таких зобов’язань за договором тягне перехід до 

держави (Автономної Республіки Крим, обласної ради чи територіальної 

громади міста) права стягнення простроченої заборгованості у повному 



обсязі незалежно від стану виконання державою (Автономною Республікою 

Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста) зобов’язань за 

такими кредитами (позиками). 

{Абзац другий частини восьмої статті 17 в редакції Закону № 2621-VIII 

від 22.11.2018; із змінами, внесеними згідно із Законом № 293-IX від 

14.11.2019} 

Обов’язковою умовою договору, укладеного із суб’єктом 

господарювання або іншим позичальником про надання кредитів (позик), 

залучених державою, мають бути зобов’язання суб’єкта господарювання або 

іншого позичальника: 

{Частину восьму статті 17 доповнено абзацом третім згідно із 

Законом № 2042-IX від 15.02.2022} 

забезпечити своєчасне обслуговування та погашення кредитів (позик); 

{Частину восьму статті 17 доповнено абзацом четвертим згідно із 

Законом № 2042-IX від 15.02.2022} 

внести плату за надання кредитів (позик); 

{Частину восьму статті 17 доповнено абзацом п'ятим згідно із 

Законом № 2042-IX від 15.02.2022} 

надати майнове або інше забезпечення виконання своїх зобов’язань; 

{Частину восьму статті 17 доповнено абзацом шостим згідно із 

Законом № 2042-IX від 15.02.2022} 

сплатити пеню за прострочення виконання своїх зобов’язань. Пеня 

нараховується у разі виникнення заборгованості з обслуговування та 

погашення кредитів (позик), залучених державою, більше ніж 30 

календарних днів з дня виникнення такої заборгованості та за кожний день 

прострочення сплати заборгованості у національній валюті з розрахунку 120 

відсотків річних облікової ставки Національного банку України за офіційним 

курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком 

України на день нарахування пені; 



{Частину восьму статті 17 доповнено абзацом сьомим згідно із 

Законом № 2042-IX від 15.02.2022} 

надати державі як кредитору права на договірне списання банком коштів 

з рахунків суб’єкта господарювання або іншого позичальника на користь 

кредитора. 

{Частину восьму статті 17 доповнено абзацом восьмим згідно із 

Законом № 2042-IX від 15.02.2022} 

9. Прострочена заборгованість суб'єкта господарювання перед державою 

(Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною 

громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною 

Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста) або 

під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету (включаючи 

плату за користування такими кредитами (позиками) та пеню) стягується з 

такого суб'єкта господарювання органами доходів і зборів, що є органами 

стягнення такої заборгованості у порядку, передбаченому Податковим 

кодексом України або іншим законом, включаючи погашення такої 

заборгованості за рахунок майна цього суб'єкта господарювання. 

{Абзац перший частини дев'ятої статті 17 із змінами, внесеними згідно 

із Законами № 2856-VI від 23.12.2010, № 2621-VIII від 22.11.2018} 

Позовна давність на вимоги щодо погашення такої заборгованості 

суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим, 

обласною радою чи територіальною громадою міста) не поширюється. 

{Абзац другий частини дев'ятої статті 17 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 2621-VIII від 22.11.2018} 

У разі порушення справи про банкрутство суб’єкта господарювання 

простроченою заборгованістю вважаються всі планові платежі з повернення 

кредиту (позики) на момент порушення справи. 

{Частину дев'яту статті 17 доповнено абзацом третім згідно із 

Законом № 2646-VIII від 06.12.2018} 



У разі надання державної (місцевої) гарантії для забезпечення 

часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання 

органи доходів і зборів стягують всю суму простроченої заборгованості за 

таким кредитом (позикою) з подальшим перерахуванням кредитору частини 

стягнутої суми пропорційно до негарантованої частини зобов’язань за 

кредитом (позикою). 

{Частину дев'яту статті 17 доповнено абзацом четвертим згідно із 

Законом № 2646-VIII від 06.12.2018} 

10. Якщо за рішенням суду державі (Автономній Республіці Крим, 

обласній раді чи територіальній громаді міста) відмовлено у стягненні 

заборгованості перед державою (Автономною Республікою Крим, обласною 

радою чи територіальною громадою міста) за кредитами (позиками), 

залученими державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи 

територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а 

також за кредитом з бюджету, органи доходів і зборів оскаржують його у 

встановленому законом порядку. 

{Частина десята статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

1800-VIII від 21.12.2016, № 2621-VIII від 22.11.2018} 

11. Боргове агентство України має право залучати суб'єктів 

господарювання для представництва органів державної влади в судах у 

справах про стягнення заборгованості перед державою за кредитами 

(позиками), залученими державою або під державні гарантії, а також за 

кредитами з бюджету, в тому числі у процесі банкрутства, щодо стягнення 

якої органам доходів і зборів відмовлено. 

Боргове агентство України здійснює оплату таких послуг суб'єктів 

господарювання за рахунок коштів державного бюджету в межах 

відповідних бюджетних призначень. 

{Частина одинадцята статті 17 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 293-IX від 14.11.2019} 



12. Боргове агентство України має право здійснювати на відкритих 

аукціонах продаж права вимоги погашення простроченої більше трьох років 

заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими 

державою або під державні гарантії, а також за кредитами з бюджету в 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві ради 

можуть встановлювати порядок продажу прав вимоги погашення 

простроченої більше трьох років заборгованості за кредитами (позиками), 

залученими під місцеві гарантії, а також за кредитами з відповідних місцевих 

бюджетів з дотриманням вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України. 

{Частина дванадцята статті 17 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 293-IX від 14.11.2019} 

13. Забороняється реструктуризація заборгованості суб'єктів 

господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим, 

обласною радою чи територіальною громадою міста) за кредитами 

(позиками), залученими державою (Автономною Республікою Крим, 

обласною радою чи територіальною громадою міста) або під державні 

(місцеві) гарантії, за кредитами з бюджету, крім розстрочення її сплати під 

час санації такого суб'єкта господарювання за участю інвестора, який бере на 

себе солідарні зобов'язання щодо погашення такої заборгованості, на строк 

не більше трьох років на підставі договору, укладеного між таким суб'єктом 

господарювання, інвестором та органом доходів і зборів. При цьому сума 

пені, нарахована внаслідок невиконання позичальником таких зобов'язань на 

реструктуризовану суму заборгованості, списується. 

{Частина тринадцята статті 17 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2621-VIII від 22.11.2018} 

14. Забороняється списання заборгованості суб'єктів господарювання 

перед державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи 

територіальною громадою міста) за кредитами (позиками), залученими 

державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи 



територіальною громадою міста) або під державні (місцеві) гарантії, 

кредитами з бюджету, крім заборгованості суб'єктів господарювання, 

визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення 

заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністю їхніх 

активів і стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення 

юридичної особи у зв'язку з визнанням її банкрутом, а також крім 

заборгованості, щодо стягнення якої судом прийнято рішення не на користь 

держави, яке набрало законної сили, та/або стягнення якої в судовому 

порядку є неможливим або недоцільним. Порядок списання такої 

заборгованості визначається Кабінетом Міністрів України. 

{Частина чотирнадцята статті 17 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2621-VIII від 22.11.2018} 

15. Протягом строку дії договору про місцеву гарантію Верховна Рада 

Автономної Республіки Крим, обласні ради та міські ради передбачають у 

відповідному рішенні про місцевий бюджет кошти на виконання гарантійних 

зобов'язань з платежів, термін сплати яких настає у відповідному 

бюджетному періоді. При цьому такі кошти передбачаються: 

{Абзац перший частини п'ятнадцятої статті 17 із змінами, внесеними 

згідно із Законами № 3614-VI від 07.07.2011, № 2621-VIII від 22.11.2018} 

щодо забезпечених гарантією договорів, за якими вже настав 

гарантійний випадок, в обсязі, що дорівнює сумі платежів за цими 

договорами; 

щодо інших забезпечених гарантією договорів - не менше 50 відсотків 

сум платежів за цими договорами. 

16. Забороняється надання державних (місцевих) гарантій суб’єкту 

господарювання, який має прострочену заборгованість перед державою 

(Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною 

громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною 

Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста) або 

під державну (місцеву) гарантію, за кредитом з бюджету (включаючи плату 



за користування такими кредитами (позиками) та пеню), іншу заборгованість 

з погашення раніше отриманого кредиту (позики) у фінансовій установі або 

податковий борг перед державним (місцевим) бюджетом. 

{Статтю 17 доповнено частиною шістнадцятою згідно із Законом № 

2621-VIII від 22.11.2018} 

 (…) 

Стаття 24-1. Державний фонд регіонального розвитку 

1. Державний фонд регіонального розвитку створюється у складі 

державного бюджету. 

{Абзац перший частини першої статті 24-1 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 1789-VIII від 20.12.2016} 

При складанні Бюджетної декларації та проекту Державного бюджету 

України державний фонд регіонального розвитку визначається в обсязі не 

менше 1,5 відсотка прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту 

Державного бюджету України на відповідний бюджетний період. 

{Абзац другий частини першої статті 24-1 із змінами, внесеними згідно 

із Законами № 1789-VIII від 20.12.2016, № 2646-VIII від 06.12.2018; в редакції 

Закону № 2042-IX від 15.02.2022} 

2. Кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на 

виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що 

мають на меті розвиток регіонів і відповідають пріоритетам, 

визначеним Державною стратегією регіонального розвитку та відповідними 

регіональними стратегіями розвитку, у таких пропорціях: 

{Абзац перший частини другої статті 24-1 в редакції Закону № 2042-IX 

від 15.02.2022} 

30 відсотків - на реалізацію інвестиційних програм і проектів 

регіонального розвитку, які забезпечують виконання завдань, 

визначених Державною стратегією регіонального розвитку; 



{Абзац частини другої статті 24-1 в редакції Закону № 2042-IX від 

15.02.2022} 

70 відсотків - на реалізацію інвестиційних програм і проектів 

регіонального розвитку, які забезпечують виконання завдань, визначених 

відповідними регіональними стратегіями розвитку та планами заходів з їх 

реалізації. 

{Абзац частини другої статті 24-1 в редакції Закону № 2042-IX від 

15.02.2022} 

На реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, 

що мають на меті розвиток регіонів у частині розвитку спортивної 

інфраструктури, передбачається не менше 10 відсотків коштів державного 

фонду регіонального розвитку. 

{Частина друга статті 24-1 в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014; 

із змінами, внесеними згідно із Законами № 118-VIII від 15.01.2015, № 1789-

VIII від 20.12.2016, № 2621-VIII від 22.11.2018, № 293-IX від 14.11.2019, № 

907-IX від 17.09.2020; в редакції Закону № 1081-IX від 15.12.2020} 

3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 

Севастопольські міські державні адміністрації до 1 серпня року, що передує 

плановому, подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної регіональної політики, пропозиції з переліком і 

описом інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що 

сформовані відповідно до частини другої цієї статті, пройшли попередній 

конкурсний відбір регіональними комісіями відповідно до законодавства (у 

тому числі програм і проектів щодо розвитку спортивної інфраструктури, 

погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту) та 

можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку у наступному бюджетному періоді. 



{Абзац перший частини третьої статті 24-1 із змінами, внесеними 

згідно із Законами № 1789-VIII від 20.12.2016, № 2621-VIII від 22.11.2018, № 

1081-IX від 15.12.2020} 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної регіональної політики, утворює комісію для оцінки та відбору 

програм і проектів, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради 

України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не 

менше 50 відсотків складу такої комісії). Така комісія на підставі поданих 

пропозицій (крім пропозицій щодо програм і проектів, погоджених з 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері фізичної культури і спорту) здійснює оцінку та 

відбір зазначених програм і проектів на конкурсних засадах у межах обсягу 

коштів державного фонду регіонального розвитку, визначеного Бюджетною 

декларацією, з дотриманням таких критеріїв розподілу між Автономною 

Республікою Крим, областями та містами Києвом і Севастополем: 

{Абзац другий частини третьої статті 24-1 із змінами, внесеними 

згідно із Законами № 1789-VIII від 20.12.2016, № 2621-VIII від 22.11.2018, № 

2646-VIII від 06.12.2018, № 1081-IX від 15.12.2020} 

80 відсотків коштів - відповідно до чисельності населення, яке проживає 

у відповідному регіоні; 

20 відсотків коштів - з урахуванням рівня соціально-економічного 

розвитку регіонів відповідно до показника валового регіонального продукту 

в розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких цей показник менше 75 

відсотків середнього показника по Україні). 

За результатами здійснення оцінки та відповідності поданих 

інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку вимогам 

законодавства центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної регіональної політики, на підставі рішення 

відповідної комісії та з урахуванням програм і проектів, погоджених з 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 



державної політики у сфері фізичної культури і спорту, до 15 грудня, що 

передує плановому, подає Кабінету Міністрів України для затвердження 

пропозиції щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку 

з переліком відповідних програм і проектів. 

{Абзац п'ятий частини третьої статті 24-1 із змінами, внесеними 

згідно із Законами № 1789-VIII від 20.12.2016, № 2621-VIII від 22.11.2018, № 

1081-IX від 15.12.2020} 

Програми і проекти, що реалізуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку, підлягають співфінансуванню з місцевих 

бюджетів в обсязі не менше 10 відсотків. 

{Абзац шостий частини третьої статті 24-1 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 

{Частина третя статті 24-1 в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014} 

4. Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і 

проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку, та порядок використання 

таких коштів (включаючи умови спрямування на таку мету частини коштів 

місцевих бюджетів) визначаються Кабінетом Міністрів України. 

{Частина четверта статті 24-1 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 5428-VI від 16.10.2012; в редакції Закону № 79-VIII від 

28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2621-VIII від 

22.11.2018, № 1081-IX від 15.12.2020} 

5. Розподіл коштів державного фонду регіонального розвитку за 

адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами 

і проектами регіонального розвитку затверджується Кабінетом Міністрів 

України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань 

бюджету у двомісячний строк із дня набрання чинності законом про 

Державний бюджет України. 



{Статтю 24-1 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 79-VIII 

від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2621-VIII від 

22.11.2018, № 1081-IX від 15.12.2020} 

{Кодекс доповнено статтею 24-1 згідно із Законом № 4318-VI від 

12.01.2012} 

 (…) 

Стаття 28. Доступність інформації про бюджет 

(…) 

3. Інформація про виконання державного (місцевого) бюджету має 

містити показники відповідного бюджету за загальним та спеціальним 

фондами про доходи (деталізовано за видами доходів, які забезпечують 

надходження не менше 3 відсотків загального обсягу доходів відповідного 

бюджету) та про видатки і кредитування (деталізовано за групами 

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету), 

фінансування, а також показники про стан державного (місцевого) боргу та 

надання державних (місцевих) гарантій. Такі показники наводяться 

порівняно з аналогічними показниками за відповідний період попереднього 

бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни. 

{Частина третя статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

3614-VI від 07.07.2011, № 79-VIII від 28.12.2014} 

4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи 

місцевого самоврядування забезпечують публікацію інформації про місцеві 

бюджети, в тому числі рішень про місцевий бюджет та квартальних звітів 

про їх виконання. Рішення про місцевий бюджет має бути опубліковане не 

пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у газетах, визначених 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими 

радами. 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 

адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад забезпечують 



оприлюднення на своїх офіційних сайтах або в інший спосіб відповідно 

до Закону України "Про доступ до публічної інформації": 

{Частину четверту статті 28 доповнено абзацом другим згідно із 

Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 

1) прогнозу місцевого бюджету - у п’ятиденний строк з дня його 

схвалення; 

{Частину четверту статті 28 доповнено абзацом третім згідно із 

Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 

2) проекту рішення про місцевий бюджет - не пізніше ніж через три 

робочі дні після подання його Верховній Раді Автономної Республіки Крим, 

відповідній місцевій раді; 

{Частину четверту статті 28 доповнено абзацом четвертим згідно із 

Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 

3) рішення про місцевий бюджет - у десятиденний строк з дня його 

прийняття; 

{Частину четверту статті 28 доповнено абзацом п'ятим згідно із 

Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 

4) інформації про виконання місцевого бюджету - за підсумками місяця, 

кварталу, року. 

{Частину четверту статті 28 доповнено абзацом шостим згідно із 

Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 

{Частина четверта статті 28 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 

5. Інформація про виконання Державного бюджету України та місцевих 

бюджетів підлягає обов'язковій публікації не пізніше 1 березня року, що 

настає за роком звіту: Державного бюджету України - в газеті "Урядовий 

кур'єр"; місцевих бюджетів - у газетах, визначених Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами. 

{Абзац перший частини п'ятої статті 28 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 



Міністерство фінансів України до 20 березня року, що настає за звітним, 

здійснює публічне представлення звіту про виконання Державного бюджету 

України за попередній бюджетний період, в якому беруть участь 

уповноважені представники Комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету, Рахункової палати. Інформація про час і місце публічного 

представлення оприлюднюється разом із звітом про виконання Державного 

бюджету України. 

{Абзац другий частини п'ятої статті 28 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2042-IX від 15.02.2022} 

Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють публічне 

представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі 

досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, 

формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник 

бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний 

період до 15 березня року, що настає за звітним, та публікують оголошення 

про час та місце проведення публічного представлення такої інформації. 

{Абзаци третій і четвертий частини п'ятої статті 28 замінено 

абзацом згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 288-VIII від 07.04.2015; в редакції Закону № 313-VIII від 

09.04.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2621-VIII від 

22.11.2018; в редакції Закону № 2646-VIII від 06.12.2018} 

Головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють шляхом 

розміщення на своїх офіційних сайтах (головні розпорядники коштів 

місцевих бюджетів можуть оприлюднювати в інший спосіб відповідно 

до Закону України "Про доступ до публічної інформації"): 

{Абзац частини п'ятої статті 28 в редакції Законів № 313-VIII від 

09.04.2015, № 2646-VIII від 06.12.2018} 

інформацію про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, 

формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник 



бюджетних коштів, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм 

за звітний бюджетний період - до 15 березня року, що настає за звітним; 

{Абзац частини п'ятої статті 28 в редакції Закону № 313-VIII від 

09.04.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1789-VIII від 

20.12.2016; в редакції Закону № 2646-VIII від 06.12.2018} 

паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період 

(включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) - протягом трьох 

робочих днів з дня затвердження таких документів; 

{Абзац частини п'ятої статті 28 в редакції Закону № 2646-VIII від 

06.12.2018} 

звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний 

період - протягом трьох робочих днів після подання річної бюджетної 

звітності; 

{Абзац частини п'ятої статті 28 в редакції Закону № 2646-VIII від 

06.12.2018} 

звіти про хід реалізації державних інвестиційних проектів за формою, 

встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері економічного і соціального 

розвитку, - один раз на півріччя (рік), до 20 числа місяця, наступного за 

звітним періодом; 

{Абзац частини п'ятої статті 28 в редакції Закону № 2646-VIII від 

06.12.2018} 

результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний 

бюджетний період - у двотижневий строк після подання річної бюджетної 

звітності; 

{Абзац частини п'ятої статті 28 в редакції Закону № 2646-VIII від 

06.12.2018} 

звіти про огляди витрат державного бюджету - протягом трьох робочих 

днів після подання таких звітів до Кабінету Міністрів України. 



{Частину п'яту статті 28 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 

2042-IX від 15.02.2022} 

Публічне представлення інформації про виконання місцевих бюджетів 

відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені 

рішенням про місцевий бюджет, здійснюється до 20 березня року, що настає 

за звітним. Інформація про час і місце публічного представлення такої 

інформації оприлюднюється разом з інформацією про виконання відповідних 

бюджетів. 

{Абзац десятий частини п'ятої статті 28 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 1081-IX від 15.12.2020, № 2042-IX від 15.02.2022} 

6. Інформація про бюджет, визначена цією статтею, оприлюднюється з 

додержанням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" в 

частині оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних. 

Умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання 

коштів державного і місцевих бюджетів визначаються Законом України "Про 

відкритість використання публічних коштів". 

{Статтю 28 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 313-VIII 

від 09.04.2015} 

Розділ II 

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 

Глава 5 

ДОХОДИ, ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО 

БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 

Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України 

1. До доходів Державного бюджету України включаються доходи 

бюджету, за винятком тих, що згідно із статтями 64, 64-1, 66, 69-1 та 71 цього 

Кодексу закріплені за місцевими бюджетами. 

{Частина перша статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

79-VIII від 28.12.2014, № 1081-IX від 15.12.2020} 



2. До доходів загального фонду Державного бюджету України (з 

урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-

1 цього Кодексу) належать: 

{Абзац перший частини другої статті 29 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1210-VII від 15.04.2014} 

1) податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 

1-1 цієї частини статті), що сплачується (перераховується) згідно 

з Податковим кодексом України у розмірі 25 відсотків на відповідній 

території України (крім території міст Києва та Севастополя) та у розмірі 60 

відсотків - на території міста Києва; 

{Пункт 1 частини другої статті 29 в редакції Законів № 1588-VII від 

04.07.2014, № 79-VIII від 28.12.2014} 

1-1) податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пасивних 

доходів у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) 

банківський рахунок, процентів на вклад (депозит) члена кредитної спілки у 

кредитній спілці, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим 

кодексом України; 

{Частину другу статті 29 доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом № 

1588-VII від 04.07.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 176-VIII 

від 10.02.2015} 

1-2) військовий збір, що сплачується (перераховується) згідно з пунктом 

16-1 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України; 

{Частину другу статті 29 доповнено пунктом 1-2 згідно із Законом № 

1621-VII від 31.07.2014} 

1-3) збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування, що 

сплачується (перераховується) згідно з підрозділом 9-4 "Особливості 

застосування одноразового (спеціального) добровільного декларування 

активів фізичних осіб" розділу XX "Перехідні положення" Податкового 

кодексу України; 
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{Частину другу статті 29 доповнено пунктом 1-3 згідно із Законом № 

1727-IX від 08.09.2021} 

2) 90 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на 

прибуток підприємств державної власності, що зараховується до загального 

фонду державного бюджету в повному обсязі, та податку, 

визначеного пунктом 18 частини першої статті 64, пунктом 1 частини першої 

статті 64-1 та пунктом 1-2 частини першої статті 66 цього Кодексу); 

{Пункт 2 частини другої статті 29 в редакції Закону № 79-VIII від 

28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 

3) 37 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 

у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування; 

{Пункт 3 частини другої статті 29 в редакції Закону № 79-VIII від 

28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2621-VIII від 

22.11.2018} 

4) 45 відсотків рентної плати за спеціальне використання води (крім 

рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого 

значення); 

{Пункт 4 частини другої статті 29 в редакції Закону № 79-VIII від 

28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2233-VIII від 

07.12.2017} 

5) 70 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати, 

визначеної пунктом 5-1 цієї частини статті); 

{Пункт 5 частини другої статті 29 в редакції Закону № 79-VIII від 

28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1793-VIII від 

20.12.2016, № 2621-VIII від 22.11.2018} 

5-1) 95 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування 

нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за 

користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної 



(морської) економічної зони України, яка зараховується до загального фонду 

державного бюджету в повному обсязі); 

{Частину другу статті 29 доповнено пунктом 5-1 згідно із Законом № 

1793-VIII від 20.12.2016} 

6) податок на додану вартість; 

7) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продукції) (крім акцизного податку, визначеного пунктом 1 частини третьої 

цієї статті та пунктом 6 частини першої статті 66 цього Кодексу); 

{Пункт 7 частини другої статті 29 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 242-VII від 16.05.2013; в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014; 

із змінами, внесеними згідно із Законом № 1763-VIII від 17.11.2016} 

8) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних 

товарів (продукції) (крім акцизного податку, визначеного пунктом 2 частини 

третьої цієї статті); 

{Пункт 8 частини другої статті 29 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 79-VIII від 28.12.2014, № 1763-VIII від 17.11.2016} 

9) ввізне мито (крім ввізного мита, визначеного пунктом 3 частини 

третьої цієї статті); 

{Пункт 9 частини другої статті 29 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 79-VIII від 28.12.2014, № 1763-VIII від 17.11.2016} 

10) вивізне мито; 

10-1) особливі види мита та сезонне мито; 

{Частину другу статті 29 доповнено пунктом 10-1 згідно із Законом № 

2042-IX від 15.02.2022} 

(…) 

12) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів 

магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією 

України; 

13) рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку 

територією України; 

(…) 



16) рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України; 

{Пункт 16 частини другої статті 29 в редакції Закону № 79-VIII від 

28.12.2014} 

16-1) 45 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що 

справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю 

стаціонарними джерелами забруднення, який зараховується до загального 

фонду державного бюджету у повному обсязі; екологічного податку, що 

справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже 

накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх 

виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк, який 

зараховується до спеціального фонду державного бюджету у повному 

обсязі); 

{Частину другу статті 29 доповнено пунктом 16-1 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2125-VIII 

від 11.07.2017, № 2233-VIII від 07.12.2017; в редакції Закону № 2621-VIII від 

22.11.2018} 

(…) 

17) частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств 

та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до 

закону, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських 

товариств, у статутних капіталах яких є державна власність; 

{Пункт 17 частини другої статті 29 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2233-VIII від 07.12.2017} 

18) кошти, що перераховуються Національним банком України 

відповідно до Закону України "Про Національний банк України"; 

19) плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету 

(крім коштів, отриманих закладами професійної (професійно-технічної), 

фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово 

вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо 

таким закладам законом надано відповідне право); 



{Пункт 19 частини другої статті 29 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 293-IX від 14.11.2019} 

20) кошти, отримані закордонними дипломатичними установами України 

як плата за розміщення належних їм бюджетних коштів на поточних 

рахунках іноземних банків; 

21) платежі, пов’язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської 

Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 

року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні 

розрахунки, пов’язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням 

Чорноморського флоту Російської Федерації на території України; 

22) платежі, пов’язані з виконанням Угоди між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації в 

розвитку соціально-економічної сфери м. Севастополя та інших населених 

пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту 

Російської Федерації на території України; 

23) кошти від санкцій (штрафи, пеня тощо), що застосовуються 

відповідно до закону (крім штрафів, визначених пунктами 6-3, 6-4 і 13-

5 частини третьої цієї статті, пунктами 37-39 частини першої статті 

64, пунктом 13 частини першої статті 64-1 та пунктами 26 і 27 частини 

першої статті 66 цього Кодексу); 

{Пункт 23 частини другої статті 29 в редакції Закону № 79-VIII від 

28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014; 

в редакції Закону № 176-VIII від 10.02.2015; із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 2621-VIII від 22.11.2018, № 74-IX від 12.09.2019, № 1081-IX від 

15.12.2020} 

24) плата за надання адміністративних послуг (крім плати, 

визначеної пунктом 36 частини першої статті 64 та пунктом 14 частини 

першої статті 64-1 цього Кодексу); 

{Пункт 24 частини другої статті 29 в редакції Закону № 79-VIII від 

28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1081-IX від 

15.12.2020, № 2042-IX від 15.02.2022} 
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24-1) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень (крім адміністративного збору, 

визначеного пунктом 36-1 частини першої статті 64 та пунктом 9 частини 

першої статті 64-1 цього Кодексу); 

{Частину другу статті 29 доповнено пунктом 24-1 згідно із Законом  № 

79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 836-VIII 

від 26.11.2015, № 1081-IX від 15.12.2020} 

24-2) 85 відсотків плати за надання відомостей з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, а також 85 відсотків плати за одержання інформації з інших 

державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади 

з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 

політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; 

{Частину другу статті 29 доповнено пунктом 24-2 згідно із Законом  № 

79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 836-VIII від 

26.11.2015} 

(…) 

24-4) плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з 

такою державною реєстрацією (крім плати, визначеної пунктом 36-3 частини 

першої статті 64 та пунктом 11 частини першої статті 64-1 цього Кодексу); 

{Частину другу статті 29 доповнено пунктом 24-4 згідно із Законом  № 

79-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 836-VIII від 26.11.2015; із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 



25) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати, 

визначеної пунктом 5-1 частини третьої статті 29, пунктами 21-24, 27, 28, 28-

1, 43-1 і 43-2 частини першої статті 64, пунктом 2 частини першої статті 64-

1, пунктами 18-21, 24, 25 і 25-1 частини першої статті 66 цього Кодексу); 

{Пункт 25 частини другої статті 29 в редакції Закону № 79-VIII від 

28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 176-VIII від 10.02.2015; 

в редакції Закону № 2233-VIII від 07.12.2017; із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 293-IX від 14.11.2019, № 1081-IX від 15.12.2020, № 2042-IX від 

15.02.2022} 

25-1) адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 

(крім адміністративного збору, визначеного пунктом 36-2 частини першої 

статті 64 цього Кодексу та пунктом 10 частини першої статті 64-1); 

{Частину другу статті 29 доповнено пунктом 25-1 згідно із Законом № 

163-VII від 04.04.2013; в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 836-VIII від 26.11.2015, № 1509-VIII від 

08.09.2016, № 1081-IX від 15.12.2020} 

25-2) плата за сертифікацію оператора системи передачі електричної 

енергії, оператора газотранспортної системи; 

{Частину другу статті 29 доповнено пунктом 25-2 згідно із Законом № 

293-IX від 14.11.2019} 

26) збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і 

договорів, які стосуються прав автора на твір; 

{Пункт 26 частини другої статті 29 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2042-IX від 15.02.2022} 

27) плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, 

вивезення з території України або транзиту через територію України 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; 

28) збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та 

кошти від продажу таких дозволів; 



29) плата за виділення номерного ресурсу; 

30) плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання 

(реєстраційний збір); 

31) плата за оформлення посвідчення закордонного українця; 

32) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, а 

також кошти, отримані за вчинення консульських дій за межами України; 

33) 50 відсотків виконавчого збору, стягнутого органами державної 

виконавчої служби; 

{Пункт 33 частини другої статті 29 в редакції Закону № 79-VIII від 

28.12.2014} 

34) надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном (крім орендної плати, 

визначеної пунктом 10 частини третьої цієї статті та абзацом третім частини 

п’ятої статті 19 Закону України "Про оренду державного та комунального 

майна"); 

(…) 

36) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску (пунктах 

контролю) через державний кордон України; 

{Пункт 36 частини другої статті 29 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 293-IX від 14.11.2019} 

37) портовий (адміністративний) збір; 

38) плата за виконання митних формальностей митними органами поза 

місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для 

них; 

{Пункт 38 частини другої статті 29 в редакції Закону № 242-VII від 

16.05.2013; із змінами, внесеними згідно із Законом № 642-IX від 02.06.2020} 

39) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, 

скарбів, які є пам’ятками історії та культури, майна, одержаного державою в 

порядку спадкування чи дарування; 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17/ed20210101#n643


40) кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та 

подвійного призначення; 

41) кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та 

спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та 

інших утворених відповідно до законів України військових формувань, 

правоохоронних органів та інших державних органів (крім коштів, 

визначених пунктом 12-1 частини третьої цієї статті); 

{Пункт 41 частини другої статті 29 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 

42) відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових 

виробів та/або алкогольних напоїв у межах України; 

43) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду 

фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь 

України у міжнародних авіаційних організаціях; 

{Пункт 43 частини другої статті 29 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 176-VIII від 10.02.2015} 

44) плата за подання скарги щодо процедур закупівлі до органу 

оскарження; 

{Пункт 44 частини другої статті 29 в редакції Закону № 1789-VIII від 

20.12.2016} 

45) кошти, отримані від надання учасниками процедури 

закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної 

пропозиції/пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають 

поверненню таким учасникам, у частині здійснення закупівель за рахунок 

коштів державного бюджету; 

{Пункт 45 частини другої статті 29 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1789-VIII від 20.12.2016; в редакції Закону № 1081-IX від 

15.12.2020} 

46) кошти, отримані від переможця процедури закупівлі/спрощеної 

закупівлі під час укладення договору про закупівлю як забезпечення 



виконання такого договору, які не підлягають поверненню учаснику, у 

частині здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету; 

{Пункт 45 частини другої статті 29 в редакції Закону № 1081-IX від 

15.12.2020} 

47) кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива; 

48) плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених 

державою, і плата за користування кредитами (позиками), залученими 

державою; 

49) плата за користування кредитом з державного бюджету; 

50) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним 

кредитом, наданим молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво (реконструкцію) та придбання житла; 

51) збори на обов’язкове державне пенсійне страхування, що відповідно 

до закону сплачуються при поданні ювелірних та побутових виробів з 

дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до 

казенних підприємств пробірного контролю та під час набуття права 

власності на легкові автомобілі, з операцій придбавання (купівлі-продажу) 

нерухомого майна, з користування та надання послуг стільникового 

рухомого зв’язку; 

{Пункт 51 частини другої статті 29 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 71-VIII від 28.12.2014, № 2233-VIII від 07.12.2017} 

52) концесійні платежі щодо об’єктів державної власності (крім 

концесійних платежів, визначених пунктом 6-5 частини третьої цієї статті); 

{Пункт 52 частини другої статті 29 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 

53) кошти від реалізації дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, 

отримані державною установою, уповноваженою на здійснення операцій з 

дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням; 

54) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та 

організаціями, що утримуються за рахунок державного бюджету, за здані у 



вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, 

дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, 

установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло; 

55) 90 відсотків коштів від використання (реалізації) частини виробленої 

продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про 

розподіл продукції, та/або коштів у вигляді грошового еквівалента такої 

державної частини продукції (крім коштів від державної частини продукції, 

виробленої на ділянці надр у межах континентального шельфу і виключної 

(морської) економічної зони України, що зараховуються до загального фонду 

державного бюджету в повному обсязі); 

{Пункт 55 частини другої статті 29 в редакції Закону № 665-VII від 

05.11.2013} 

56) 10 відсотків коштів від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у 

державній власності до розмежування земель державної та комунальної 

власності; кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення або прав на них, що перебувають у державній власності після 

розмежування земель державної та комунальної власності, 10 відсотків 

коштів від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X 

"Перехідні положення" Земельного кодексу України; 

{Пункт 56 частини другої статті 29 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 1081-IX від 15.12.2020, № 2042-IX від 15.02.2022} 

57) кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої 

міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки; 

58) кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів; 

59) інші доходи, які у встановленому порядку зараховуються до 

загального фонду державного бюджету. 



3. Джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету 

України в частині доходів (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 

1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу) є: 

{Абзац перший частини третьої статті 29 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 1210-VII від 15.04.2014} 

(…) 

1) акцизний податок з вироблених в Україні пального і транспортних 

засобів (крім акцизного податку, визначеного пунктом 16-1 частини першої 

статті 64 та пунктом 6 частини першої статті 66 цього Кодексу); 

{До частини третьої статті 29 включено пункт 1 згідно із Законом № 

1763-VIII від 17.11.2016; в редакції Закону № 1081-IX від 15.12.2020} 

(…) 

2) акцизний податок з ввезених на митну територію України пального і 

транспортних засобів (крім акцизного податку, визначеного пунктом 16-

2 частини першої статті 64 цього Кодексу); 

{До частини третьої статті 29 включено пункт 2 згідно із Законом № 

1763-VIII від 17.11.2016; в редакції Закону № 1081-IX від 15.12.2020} 

(…) 

3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них; 

{До частини третьої статті 29 включено пункт 3 згідно із Законом № 

1763-VIII від 17.11.2016} 

(…) 

5) судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави; 

{Пункт 5 частини третьої статті 29 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 914-VIII від 24.12.2015} 

5-1) плата за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та 

проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей (крім 

плати, визначеної пунктами 43-1 і 43-2 частини першої статті 64 цього 

Кодексу); 



{Частину третю статті 29 доповнено пунктом 5-1 згідно із Законом № 

2042-IX від 15.02.2022} 

6) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та 

інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких 

перевищують нормативні; 

6-1) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду 

фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь 

України у міжнародних авіаційних організаціях; 

{Частину третю статті 29 доповнено пунктом 6-1 згідно із Законом № 

176-VIII від 10.02.2015} 

6-2) плата за проїзд платними автомобільними дорогами загального 

користування державного значення; 

{Частину третю статті 29 доповнено пунктом 6-2 згідно із Законом № 

1763-VIII від 17.11.2016} 

6-3) 50 відсотків надходжень від адміністративно-господарських штрафів 

за порушення законодавства про автомобільний транспорт, 

передбачені абзацами чотирнадцятим - сімнадцятим частини першої статті 60 

Закону України "Про автомобільний транспорт" (крім штрафів, 

визначених пунктом 13-5 цієї частини статті); 

{Частину третю статті 29 доповнено пунктом 6-3 згідно із Законом № 

74-IX від 12.09.2019; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2042-IX від 

15.02.2022} 

6-4) 50 відсотків надходжень від адміністративних штрафів за 

правопорушення, передбачені частиною другою статті 122-2 та частиною 

другою статті 132-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(крім штрафів, визначених пунктом 13-5 цієї частини статті); 

{Частину третю статті 29 доповнено пунктом 6-4 згідно із Законом № 

74-IX від 12.09.2019} 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17/ed20210101#n3253
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6-5) концесійні платежі, що сплачуються у разі будівництва та 

експлуатації автомобільних доріг загального користування на умовах 

концесії; 

{Частину третю статті 29 доповнено пунктом 6-5 згідно із Законом № 

1081-IX від 15.12.2020} 

7) 30 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої діяльності; 

7-1) 15 відсотків плати за надання відомостей з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, а також 15 відсотків плати за одержання інформації з інших 

державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади 

з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 

політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; 

{Частину третю статті 29 доповнено пунктом 7-1 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 836-VIII від 

26.11.2015} 

(…) 

7-4) {Пункт 7-4 частини третьої статті 29 застосовується в порядку, 

встановленому статтями 10 і 11 Закону № 2246-VIII від 07.12.2017 - 

див. пункт 8 Прикінцевих положень Закону № 2246-VIII від 

07.12.2017} екологічний податок, що справляється за утворення 

радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або за тимчасове 

зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений 

особливими умовами ліцензії строк; 

{Частину третю статті 29 доповнено пунктом 7-4 згідно із Законом № 

2125-VIII від 11.07.2017} 



8) кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України "Про 

впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної 

безпеки" (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими 

коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери відповідно 

до статті 9 цього ж Закону України; 

(…) 

10) власні надходження бюджетних установ (у тому числі наукових 

установ Національної академії наук України і галузевих академій наук), що 

утримуються за рахунок державного бюджету, у тому числі орендна плата за 

користування військовим майном, майном Національної академії наук 

України і галузевих академій наук, 50 відсотків орендної плати за 

користування іншим майном, що належить бюджетним установам, які 

утримуються за рахунок державного бюджету; 

11) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного 

резерву; 

12) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву; 

12-1) кошти від реалізації розвідувальними органами України 

надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого 

військового майна; 

{Частину третю статті 29 доповнено пунктом 12-1 згідно із 

Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 

13) надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського 

Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських 

установ; 

{Пункт 13 частини третьої статті 29 в редакції Закону № 914-VIII від 

24.12.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2621-VIII від 

22.11.2018} 

13-1) 50 відсотків виконавчого збору, стягнутого органами державної 

виконавчої служби; 



{Частину третю статті 29 доповнено пунктом 13-1 згідно із 

Законом № 79-VIII від 28.12.2014} 

13-2) надходження до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю; 

{Частину третю статті 29 доповнено пунктом 13-2 згідно із 

Законом № 176-VIII від 10.02.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 

1081-IX від 15.12.2020} 

13-3) 10 відсотків рентної плати за спеціальне використання води (крім 

рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого 

значення); 

{Частину третю статті 29 доповнено пунктом 13-3 згідно із 

Законом № 2233-VIII від 07.12.2017} 

13-4) 26 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування; 

{Частину третю статті 29 доповнено пунктом 13-4 згідно із 

Законом № 2621-VIII від 22.11.2018} 

13-5) 40 відсотків надходжень від адміністративних штрафів за 

адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху, зафіксовані в автоматичному режимі; 

{Частину третю статті 29 доповнено пунктом 13-5 згідно із 

Законом № 2621-VIII від 22.11.2018; із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2042-IX від 15.02.2022} 

13-6) надходження від реалізації майнових прав на використання фільмів, 

вихідних матеріалів фільмів та фільмокопій, створених за кошти Державного 

бюджету України; від реалізації суб’єктами кінематографії, які отримали від 

держави субсидії на створення (виробництво) фільмів, телевізійних фільмів, 

телевізійних серіалів, майнових прав на використання таких фільмів, 

телевізійних фільмів, телевізійних серіалів, вихідних матеріалів фільмів, 

телевізійних фільмів, телевізійних серіалів та фільмокопій, а також від 

реалізації майнових прав на використання фільмів та фільмових матеріалів, 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/79-19#n79


які відповідно до планів виробництва Держкіно УРСР, Міністерства 

культури УРСР та їхніх правонаступників у 1953-1991 роках створені 

(вироблені) за рахунок державних (бюджетних) коштів на державних 

кіностудіях та належать державі; 

{Частину третю статті 29 доповнено пунктом 13-6 згідно із 

Законом № 76-IX від 12.09.2019} 

13-7) платіж, що сплачується суб’єктом кінематографії за розгляд заяв 

щодо отримання державних субсидій на виробництво (створення) фільму 

(ігрового, анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, 

для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб’єктом 

кінематографії при виробництві (створенні) фільму; 

{Частину третю статті 29 доповнено пунктом 13-7 згідно із 

Законом № 76-IX від 12.09.2019} 

13-8) 50 відсотків прибутків, отриманих від прокату та/або передачі прав 

на використання фільму (але не більше 50 відсотків отриманої суми 

державної підтримки), що сплачуються до державного бюджету протягом 

усього строку дії авторського права на фільм суб’єктом кінематографії, який 

отримав державну субсидію на створення фільму у формах, 

передбачених пунктами 2 і 3 частини першої статті 7 Закону України "Про 

державну підтримку кінематографії в Україні", і на користь якого передано 

(відчужено) майнові права інтелектуальної власності, або особою, якій 

передано (відчужено) суб’єктом кінематографії, який створив фільм за такої 

державної підтримки, майнові права інтелектуальної власності на такий 

фільм у повному обсязі або частково і яка набула майнових прав на такий 

фільм; 

{Частину третю статті 29 доповнено пунктом 13-8 згідно із 

Законом № 76-IX від 12.09.2019} 

14) інші доходи, визначені законом про Державний бюджет України. 

4. Якщо законом встановлено новий вид доходу державного бюджету, 

його зарахування до загального чи спеціального фонду визначається законом 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/76-20#n9
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про Державний бюджет України на період до внесення відповідних змін до 

цього Кодексу. 

5. Закон про Державний бюджет України може відносити на відповідний 

бюджетний період окремі види доходів загального (спеціального) фонду 

Державного бюджету України або їх частину, які визначені частиною 

другою (третьою) цієї статті, до спеціального (загального) фонду Державного 

бюджету України. 

{Стаття 29 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2756-VI від 

02.12.2010, № 2856-VI від 23.12.2010, № 3828-VI від 06.10.2011, № 4318-VI від 

12.01.2012, № 5063-VI від 05.07.2012, № 5083-VI від 05.07.2012, № 5204-VI від 

06.09.2012, № 5492-VI від 20.11.2012; в редакції Закону № 5428-VI від 

16.10.2012} 

 (…) 

Стаття 41. Особливості формування надходжень бюджету та 

здійснення витрат бюджету в разі несвоєчасного набрання чинності 

законом про Державний бюджет України 

(…) 

2. До набрання чинності законом про Державний бюджет України на 

поточний бюджетний період: 

(…) 

5) перерахування з державного бюджету місцевим бюджетам базової 

дотації та інших поточних трансфертів місцевим бюджетам, а також до 

державного бюджету з місцевих бюджетів реверсної дотації здійснюється 

відповідно до обсягів, визначених у проекті закону про Державний бюджет 

України на наступний бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів 

України до Верховної Ради України. 

{Пункт 5 частини другої статті 41 в редакції Закону № 79-VIII від 

28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 914-VIII від 24.12.2015; 

в редакції Закону № 2233-VIII від 07.12.2017}  

(…) 



Розділ III  

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ 

Глава 11 

 НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

Стаття 63. Структура місцевих бюджетів 

1. Місцевий бюджет відповідно до цього Кодексу містить надходження і 

витрати на виконання повноважень органів влади Автономної Республіки 

Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування. Ці надходження і витрати становлять єдиний баланс 

відповідного бюджету. 

Стаття 64. Склад доходів загального фонду бюджетів сільських, 

селищних, міських територіальних громад 

{Назва статті 64 в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 176-VIII від 10.02.2015; в редакції Законів № 

907-IX від 17.09.2020, № 1081-IX від 15.12.2020} 

1. До доходів загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських 

територіальних громад належать: 

{Абзац перший частини першої статті 64 в редакції Законів № 79-VIII 

від 28.12.2014, № 907-IX від 17.09.2020, № 1081-IX від 15.12.2020} 

1) 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи 

фізичних осіб, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього 

Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом 

України на відповідній території (крім території міст Києва та Севастополя); 

{Пункт 1 частини першої статті 64 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2856-VI від 23.12.2010; в редакції Закону № 79-VIII від 

28.12.2014} 

1-1) 40 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на 

доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 

цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим 

кодексом України на території міста Києва та зараховується до бюджету 



міста Києва; 100 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на 

доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 

цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим 

кодексом України на території міста Севастополя та зараховується до 

бюджету міста Севастополя; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 176-VIII від 10.02.2015} 

2) 37 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 

у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування; 

{Пункт 2 частини першої статті 64 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2856-VI від 23.12.2010; в редакції Законів № 79-VIII від 

28.12.2014, № 2621-VIII від 22.11.2018} 

3) 45 відсотків рентної плати за спеціальне використання води (крім 

рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого 

значення), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя 

користувачами води за місцем її забору; 

{Пункт 3 частини першої статті 64 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2856-VI від 23.12.2010; в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014; 

із змінами, внесеними згідно із Законом № 2233-VIII від 07.12.2017} 

4) 25 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за 

користування надрами для видобування нафти, природного газу, газового 

конденсату та бурштину), що зараховується до міських бюджетів міст Києва 

та Севастополя; 

{Пункт 4 частини першої статті 64 в редакції Закону № 2856-VI від 

23.12.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5083-VI від 05.07.2012; 

в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 293-IX від 14.11.2019} 

(…) 



4-2) 3 відсотки рентної плати за користування надрами для видобування 

нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за 

користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної 

(морської) економічної зони України), що зараховується за 

місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 4-2 згідно із Законом № 

1793-VIII від 20.12.2016; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - 

вводиться в дію з 1 січня 2021 року} 

4-3) 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за 

користування надрами для видобування нафти, природного газу, газового 

конденсату та бурштину), що зараховується за місцезнаходженням (місцем 

видобутку) відповідних природних ресурсів; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 4-3 згідно із Законом № 

2621-VIII від 22.11.2018; із змінами, внесеними згідно із Законом № 293-IX від 

14.11.2019; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 

січня 2021 року} 

4-4) 30 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування 

бурштину, що зараховується до місцевих бюджетів за місцезнаходженням 

(місцем видобутку) бурштину; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 4-4 згідно із Законом № 

293-IX від 14.11.2019} 

5) плата за використання інших природних ресурсів, що зараховується до 

міських бюджетів міст Києва та Севастополя; 

(…) 

15) державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого 

самоврядування за місцем вчинення дій та видачі документів; 

{Пункт 15 частини першої статті 64 в редакції Законів № 79-VIII від 

28.12.2014, № 176-VIII від 10.02.2015} 



16) акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів (з урахуванням положень частини третьої цієї 

статті); 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 16 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться 

в дію з 1 січня 2021 року; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2042-IX 

від 15.02.2022, з урахуванням змін, внесених Законом № 2218-ІХ від 

21.04.2022} 

16-1) 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального 

у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до 

загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування 

автоматично: 

у першому півріччі поточного бюджетного періоду - пропорційно до 

обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

пального на відповідній території за друге півріччя попереднього 

бюджетного періоду в загальному обсязі такого реалізованого пального в 

цілому по Україні за друге півріччя відповідного бюджетного періоду; 

у другому півріччі поточного бюджетного періоду - пропорційно до 

обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

пального на відповідній території за перше півріччя поточного бюджетного 

періоду в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по 

Україні за перше півріччя відповідного бюджетного періоду; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 16-1 згідно із Законом № 

1081-IX від 15.12.2020} 

16-2) 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію 

України пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, 

зараховуються до загального фонду відповідних бюджетів місцевого 

самоврядування автоматично: 

у першому півріччі поточного бюджетного періоду - пропорційно до 

обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 



пального на відповідній території за друге півріччя попереднього 

бюджетного періоду в загальному обсязі такого реалізованого пального в 

цілому по Україні за друге півріччя відповідного бюджетного періоду; 

у другому півріччі поточного бюджетного періоду - пропорційно до 

обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

пального на відповідній території за перше півріччя поточного бюджетного 

періоду в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по 

Україні за перше півріччя відповідного бюджетного періоду; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 16-2 згідно із Законом № 

1081-IX від 15.12.2020} 

17) 10 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на 

прибуток підприємств державної власності та податку, визначеного пунктом 

18 цієї частини статті, пунктом 1 частини першої статті 64-1 та пунктом 1-

2 частини першої статті 66 цього Кодексу), який зараховується до бюджету 

міста Києва; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 17 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1081-IX від 

15.12.2020} 

18) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності. 

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності, засновником яких є сільські, селищні, міські ради, зараховується 

до відповідних бюджетів; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 18 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться 

в дію з 1 січня 2021 року} 

19) місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно 

з Податковим кодексом України; 



{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 19 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться 

в дію з 1 січня 2021 року} 

(…) 

21) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та 

сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних місцевих рад, 

яка зараховується до відповідних бюджетів місцевого самоврядування; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 21 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться 

в дію з 1 січня 2021 року; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1081-IX 

від 15.12.2020} 

22) плата за ліцензії та сертифікати (крім плати за сертифікацію, 

визначеної пунктом 25-2 частини другої статті 29 цього Кодексу), що 

зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами 

за місцем здійснення діяльності; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 22 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 293-IX від 

14.11.2019} 

23) плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і 

плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого 

виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту 

виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних 

напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних 

сигаретах, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя 

ліцензіатами за місцем здійснення діяльності; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 23 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 293-IX від 

14.11.2019, № 1081-IX від 15.12.2020} 

24) плата за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом 

етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим 



плодовим, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя 

ліцензіатами за місцем здійснення діяльності; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 24 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 293-IX від 

14.11.2019, № 1081-IX від 15.12.2020} 

(…) 

26) плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за 

проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань), що зараховується до міських 

бюджетів міст Києва та Севастополя; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 26 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 836-VIII від 

26.11.2015} 

27) плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, 

тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних 

сигаретах, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя 

ліцензіатами за місцем здійснення діяльності; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 27 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1081-IX від 

15.12.2020} 

28) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, 

тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних 

сигаретах, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя 

ліцензіатами за місцем здійснення діяльності; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 28 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1081-IX від 

15.12.2020} 

28-1) плата за ліцензії на виробництво пального, на право оптової торгівлі 

пальним, на право роздрібної торгівлі пальним, на право зберігання пального, 



що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя 

ліцензіатами за місцем здійснення діяльності; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 28-1 згідно із Законом № 

293-IX від 14.11.2019} 

29) надходження від орендної плати за користування майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, 

засновником яких є сільські, селищні, міські ради; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 29 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться 

в дію з 1 січня 2021 року} 

30) рентна плата за користування надрами для видобування корисних 

копалин місцевого значення; рентна плата за користування надрами в цілях, 

не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; рентна плата за спеціальне 

використання води водних об’єктів місцевого значення; рентна плата за 

спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку 

рубок головного користування). Такі платежі зараховуються до бюджетів 

місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем розташування) 

відповідних природних ресурсів, а щодо водних об’єктів - за місцем 

податкової реєстрації платника рентної плати; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 30 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014} 

31) плата за розміщення тимчасово вільних коштів відповідних бюджетів 

місцевого самоврядування (крім коштів, отриманих закладами професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення 

на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання 

платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право); 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 31 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 176-VIII 

від 10.02.2015, № 293-IX від 14.11.2019, № 1081-IX від 15.12.2020} 



32) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 

користування на умовах оренди Київською та Севастопольською міськими 

державними адміністраціями, місцевими радами, яка зараховується до 

відповідних бюджетів місцевого самоврядування; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 32 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться 

в дію з 1 січня 2021 року; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1081-IX 

від 15.12.2020} 

33) кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від 

якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі 

відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на 

спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), 

майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи 

дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких 

невідомі; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 33 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014} 

34) концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, 

засновником яких є сільські, селищні, міські ради (крім концесійних 

платежів, визначених пунктом 3 частини першої статті 69-1 цього Кодексу); 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 34 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 176-VIII від 

10.02.2015; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 

січня 2021 року} 

35) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, в порядку, 

визначеному відповідними місцевими радами; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 35 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014} 



36) плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за 

місцем надання послуг; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 36 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014} 

36-1) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами 

сільських, селищних, міських рад, районними у містах Києві та Севастополі 

державними адміністраціями, який зараховується до бюджетів місцевого 

самоврядування за місцем надання послуг; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 36-1 згідно із Законом № 

836-VIII від 26.11.2015; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1509-VIII 

від 08.09.2016, № 2621-VIII від 22.11.2018; в редакції Закону № 907-IX від 

17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року} 

36-2) адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що 

здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, 

районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, який 

зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем надання 

послуг; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 36-2 згідно із Законом № 

836-VIII від 26.11.2015; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1509-VIII 

від 08.09.2016, № 2621-VIII від 22.11.2018; в редакції Закону № 907-IX від 

17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року} 

36-3) плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з 

такою державною реєстрацією, що здійснюється виконавчими органами 

сільських, селищних, міських рад, районними у містах Києві та Севастополі 



державними адміністраціями, який зараховується до бюджетів місцевого 

самоврядування за місцем надання послуг; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 36-3 згідно із Законом № 

836-VIII від 26.11.2015; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1509-VIII 

від 08.09.2016, № 2621-VIII від 22.11.2018; в редакції Закону № 907-IX від 

17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року} 

37) штрафні санкції за порушення законодавства про патентування; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 37 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014} 

37-1) адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів, що зараховуються за місцем вчинення порушення; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 37-1 згідно із Законом № 

71-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 176-VIII від 

10.02.2015} 

37-2) 10 відсотків надходжень від адміністративних штрафів за 

адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху, зафіксовані в автоматичному режимі, що зараховуються за місцем 

фіксації правопорушення за допомогою відповідних технічних засобів - 

приладів контролю; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 37-2 згідно із Законом  № 

2042-IX від 15.02.2022} 

38) адміністративні штрафи та інші штрафні санкції, що накладаються 

місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих 

рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними 

комісіями; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 38 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2621-VIII 

від 22.11.2018} 



38-1) адміністративні штрафи, що накладаються органами 

електротранспорту (тролейбус, трамвай), уповноваженими законом 

розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з 

порушенням правил користування електротранспортом; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 38-1 згідно із Законом  № 

2042-IX від 15.02.2022} 

39) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником 

бюджетних коштів договорів з суб’єктами господарювання на придбання 

товарів, робіт і послуг за рахунок коштів відповідних бюджетів місцевого 

самоврядування; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 39 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 176-VIII 

від 10.02.2015, № 1081-IX від 15.12.2020} 

40) кошти, отримані від надання учасниками процедури 

закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної 

пропозиції/пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають 

поверненню таким учасникам, у частині здійснення закупівель за рахунок 

коштів відповідних бюджетів місцевого самоврядування; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 40 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1789-VIII 

від 20.12.2016; в редакції Законів № 907-IX від 17.09.2020, № 1081-IX від 

15.12.2020} 

41) кошти, отримані від переможця процедури закупівлі/спрощеної 

закупівлі під час укладення договору про закупівлю як забезпечення 

виконання такого договору, які не підлягають поверненню учаснику, у 

частині здійснення закупівель за рахунок коштів відповідних бюджетів 

місцевого самоврядування; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 41 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; в редакції Законів № 907-IX від 17.09.2020, № 1081-IX 

від 15.12.2020} 



42) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та 

організаціями, що утримуються за рахунок бюджетів місцевого 

самоврядування, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали 

платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих 

цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту 

і відходів срібло; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 42 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться 

в дію з 1 січня 2021 року} 

(…) 

43-1) {Дію пунктe 43-1 частини першої статті 64 зупинено на 2021 рік 

згідно із Законом № 1082-IX від 15.12.2020} частина розміру плати за видачу 

ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення 

лотерей, яку встановлює Кабінет Міністрів України, яка сплачується 

ліцензіатами до бюджетів місцевого самоврядування за місцем розташування 

відповідного пункту розповсюдження державної лотереї; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 43-1 згідно із Законом № 

2233-VIII від 07.12.2017} 

43-2) 50 відсотків плати за ліцензії на провадження діяльності з 

організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино і за 

ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор 

у залах гральних автоматів, що зараховуються до бюджетів місцевого 

самоврядування за місцезнаходженням відповідного закладу; 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 43-2 згідно із Законом  № 

2042-IX від 15.02.2022} 

44) інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджетів місцевого 

самоврядування відповідно до законодавства. 

{Частину першу статті 64 доповнено пунктом 44 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться 

в дію з 1 січня 2021 року} 



2. Податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного абзацами 

п’ятим і шостим цієї частини статті), який сплачується (перераховується): 

{Абзац перший частини другої статті 64 в редакції Закону № 2856-VI від 

23.12.2010; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2621-VIII від 

22.11.2018, № 2042-IX від 15.02.2022} 

податковим агентом - юридичною особою (її філією, відділенням, іншим 

відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента - юридичної 

особи, зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням 

(розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що 

виплачуються фізичній особі; 

{Абзац другий частини другої статті 64 в редакції Закону № 2856-VI від 

23.12.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3614-VI від 07.07.2011} 

податковим агентом - фізичною особою, зараховується до відповідного 

бюджету за місцем реєстрації такої фізичної особи у податкових органах; 

{Абзац третій частини другої статті 64 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 3614-VI від 07.07.2011, № 642-IX від 02.06.2020} 

фізичною особою, яка отримує доходи від особи, яка не є податковим 

агентом, зараховується до відповідного бюджету за податковою адресою 

такої фізичної особи. 

{Частину другу статті 64 доповнено абзацом четвертим згідно із 

Законом № 2856-VI від 23.12.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом № 

3614-VI від 07.07.2011} 

Податок на доходи фізичних осіб, нарахований податковим агентом або 

фізичною особою, яка отримує доходи від особи, яка не є податковим 

агентом, з доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, 

емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не 

виділених у натурі (на місцевості), сплачується таким податковим агентом 

або такою фізичною особою до відповідного бюджету за місцезнаходженням 

таких об’єктів оренди (суборенди, емфітевзису). 



{Частину другу статті 64 доповнено абзацом п'ятим згідно із 

Законом № 2621-VIII від 22.11.2018} 

Податок на доходи фізичних осіб, нарахований податковим агентом з 

доходів від продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних 

джерел енергії генеруючими установками, які належать фізичним особам - 

платникам податку, сплачується таким податковим агентом до відповідного 

бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) таких генеруючих 

установок. 

{Частину другу статті 64 доповнено абзацом шостим згідно із 

Законом  № 2042-IX від 15.02.2022} 

3. Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, 

рідин, що використовуються в електронних сигаретах, зараховується до 

бюджетів місцевого самоврядування автоматично відповідно до часток, що 

визначаються щомісячно, як співвідношення вартості реалізованих 

суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну, 

промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних 

сигаретах, на відповідній території за звітний місяць до загальної вартості 

реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових 

виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, рідин, що 

використовуються в електронних сигаретах, за звітний місяць в цілому по 

Україні. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову 

політику, визначає частки для зарахування цього акцизного податку до 

бюджетів місцевого самоврядування з урахуванням даних реєстраторів 

розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій, 

оприлюднює такі частки на своєму офіційному сайті та надає їх Казначейству 

України не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним. Казначейство 

України здійснює розподіл цього акцизного податку між відповідними 



бюджетами місцевого самоврядування не пізніше останнього робочого дня 

місяця, наступного за звітним. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову 

політику, Казначейство України у разі недотримання вимог цієї частини 

статті несуть відповідальність відповідно до закону. 

{Статтю 64 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 2042-IX 

від 15.02.2022, з урахуванням змін, внесених Законом № 2218-ІХ від 

21.04.2022} 

Стаття 64-1. Склад доходів загального фонду районних бюджетів 

1. До доходів загального фонду районних бюджетів належать: 

1) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності, засновником яких є районні ради; 

2) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, 

що видаються районними державними адміністраціями; 

3) надходження від орендної плати за користування майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, 

засновником яких є районні ради; 

4) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 

користування на умовах оренди районними державними адміністраціями, 

районними радами; 

5) концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, засновником 

яких є районні ради (крім концесійних платежів, визначених пунктом 3 

частини першої статті 69-1 цього Кодексу); 

6) кошти, отримані від надання учасниками процедури 

закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної 

пропозиції/пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають 

поверненню таким учасникам, у частині здійснення закупівель за рахунок 

коштів районних бюджетів; 

{Пункт 6 частини першої статті 64-1 в редакції Закону № 1081-IX від 

15.12.2020} 



7) кошти, отримані від переможця процедури закупівлі/спрощеної 

закупівлі під час укладення договору про закупівлю як забезпечення 

виконання такого договору, які не підлягають поверненню учаснику, у 

частині здійснення закупівель за рахунок коштів районних бюджетів; 

{Пункт 7 частини першої статті 64-1 в редакції Закону № 1081-IX від 

15.12.2020} 

8) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та 

організаціями, що утримуються за рахунок районних бюджетів, за здані у 

вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, 

дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, 

установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло; 

9) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється районними державними 

адміністраціями, який зараховується до районних бюджетів за місцем 

надання послуг; 

10) адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що 

здійснюється районними державними адміністраціями, який зараховується 

до районних бюджетів за місцем надання послуг; 

11) плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з 

такою державною реєстрацією, що здійснюється районними державними 

адміністраціями, яка зараховується до районних бюджетів за місцем надання 

послуг; 

12) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, 

визначеному районними радами; 



13) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником 

бюджетних коштів договорів з суб’єктами господарювання на придбання 

товарів, робіт і послуг за рахунок коштів районних бюджетів; 

{Пункт 13 частини першої статті 64-1 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 

14) плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за 

місцем надання послуг; 

{Частину першу статті 64-1 доповнено пунктом 14 згідно із Законом № 

1081-IX від 15.12.2020} 

15) плата за розміщення тимчасово вільних коштів районних бюджетів; 

{Частину першу статті 64-1 доповнено пунктом 14 згідно із Законом № 

1081-IX від 15.12.2020} 

16) інші доходи, що підлягають зарахуванню до районних бюджетів 

відповідно до законодавства. 

{Кодекс доповнено статтею 64-1 згідно із Законом № 907-IX від 

17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року} 

 (…) 

Стаття 66. Склад доходів загального фонду бюджету Автономної 

Республіки Крим, обласних бюджетів 

{Назва статті 66 із змінами, внесеними згідно із Законами № 79-VIII від 

28.12.2014, № 176-VIII від 10.02.2015} 

1. До доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим 

та обласних бюджетів належать: 

{Абзац перший частини першої статті 66 в редакції Закону № 79-VIII 

від 28.12.2014} 

1) 15 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку, 

визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що 

сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на 

відповідній території; 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-19/paran198#n198
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-19/paran198#n198
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176-19/paran76#n76


{Пункт 1 частини першої статті 66 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2856-VI від 23.12.2010; в редакції Закону № 1588-VII від 

04.07.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014} 

1-1) 10 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на 

прибуток підприємств державної власності, податку, визначеного пунктом 1-

2 цієї частини статті, пунктом 18 частини першої статті 64 та пунктом 

1 частини першої статті 64-1 цього Кодексу); 

{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1081-IX від 

15.12.2020} 

1-2) податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності. 

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим 

та обласні ради, зараховується відповідно до бюджету Автономної 

Республіки Крим, обласних бюджетів; 

{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 1-2 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014} 

(…) 

3) 45 відсотків рентної плати за спеціальне використання води (крім 

рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого 

значення), що зараховуються до бюджету Автономної Республіки Крим та 

обласних бюджетів користувачами води за місцем її забору; 

{Пункт 3 частини першої статті 66 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2856-VI від 23.12.2010; в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014; 

із змінами, внесеними згідно із Законом № 2233-VIII від 07.12.2017} 

4) 25 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за 

користування надрами для видобування нафти, природного газу, газового 

конденсату та бурштину); 



{Пункт 4 частини першої статті 66 в редакції Закону № 2856-VI від 

23.12.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5083-VI від 05.07.2012; 

в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 293-IX від 14.11.2019} 

4-1) 2 відсотки рентної плати за користування надрами для видобування 

нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за 

користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної 

(морської) економічної зони України), що зараховується до бюджету 

Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів за місцезнаходженням 

(місцем видобутку) відповідних природних ресурсів; 

{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом № 

1793-VIII від 20.12.2016} 

5) плата за використання інших природних ресурсів, що зараховується 

до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів; 

{Пункт 5 частини першої статті 66 в редакції Закону № 79-VIII від 

28.12.2014} 

6) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продукції), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній 

Республіці Крим, - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим; 

{Пункт 6 частини першої статті 66 в редакції Закону № 2856-VI від 

23.12.2010; із змінами, внесеними згідно із Законами № 5428-VI від 

16.10.2012, № 242-VII від 16.05.2013; в редакції Закону № 79-VIII від 

28.12.2014} 

(...) 

15) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 

користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласними державними адміністраціями, яка зараховується відповідно 

до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів; 

{Зміни до пункту 15 частини першої статті 66 див. в Законі № 1592-VII 

від 04.07.2014} 



{Пункт 15 частини першої статті 66 в редакції Закону № 79-VIII від 

28.12.2014} 

16) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, 

визначеному Верховною Радою Автономної Республіки Крим та обласними 

радами; 

{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 16 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014} 

17) плата за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Автономної 

Республіки Крим та обласних бюджетів (крім коштів, отриманих закладами 

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від 

розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих 

за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне 

право); 

{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 17 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 176-VIII 

від 10.02.2015, № 293-IX від 14.11.2019} 

18) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та 

сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласними державними адміністраціями, яка зараховується відповідно до 

бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів; 

{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 18 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014} 

19) плата за ліцензії та сертифікати (крім плати за сертифікацію, 

визначеної пунктом 25-2 частини другої статті 29 цього Кодексу), що 

зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних 

бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності; 

{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 19 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 293-IX від 

14.11.2019} 



20) плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і 

плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого 

виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту 

виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних 

напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних 

сигаретах, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та 

обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності; 

{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 20 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 293-IX від 

14.11.2019, № 1081-IX від 15.12.2020} 

21) плата за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, 

коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим 

ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, 

дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим та 

біоетанолом, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та 

обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності; 

{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 21 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 293-IX від 

14.11.2019} 

(…) 

23) плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за 

проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань), що зараховується до бюджету 

Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів; 

{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 23 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 176-VIII 

від 10.02.2015, № 836-VIII від 26.11.2015} 

24) плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та 

тютюновими виробами, що зараховується до бюджету Автономної 



Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення 

діяльності; 

{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 24 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014} 

25) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, 

тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних 

сигаретах, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та 

обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності; 

{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 25 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1081-IX від 

15.12.2020} 

25-1) плата за ліцензії на виробництво пального, на право оптової 

торгівлі пальним, на право роздрібної торгівлі пальним, на право зберігання 

пального, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та 

обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності; 

{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 25-1 згідно із Законом № 

293-IX від 14.11.2019} 

26) адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами 

виконавчої влади або утвореними ними в установленому порядку 

адміністративними комісіями; 

{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 26 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014} 

27) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником 

бюджетних коштів договорів із суб’єктами господарювання на придбання 

товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки 

Крим, обласних бюджетів; 

{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 27 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014} 

28) надходження від орендної плати за користування майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, 



засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні 

ради; 

{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 28 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014} 

29) концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, 

засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні 

ради (крім концесійних платежів, визначених пунктом 3 частини першої 

статті 69-1 цього Кодексу); 

{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 29 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 176-VIII від 

10.02.2015} 

30) кошти, отримані від надання учасниками процедури 

закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної 

пропозиції/пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають 

поверненню таким учасникам, у частині здійснення закупівель за рахунок 

коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів; 

{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 30 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1789-VIII 

від 20.12.2016; в редакції Закону № 1081-IX від 15.12.2020} 

31) кошти, отримані від переможця процедури закупівлі/спрощеної 

закупівлі під час укладення договору про закупівлю як забезпечення 

виконання такого договору, які не підлягають поверненню учаснику, у 

частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної 

Республіки Крим, обласних бюджетів; 

{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 31 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 1081-IX від 15.12.2020} 

32) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та 

організаціями, що утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки 

Крим та обласних бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, 

платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків 



коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за 

здане у вигляді брухту і відходів срібло; 

{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 32 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014} 

(…) 

34) інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджету Автономної 

Республіки Крим та обласних бюджетів відповідно до законодавства. 

{Частину першу статті 66 доповнено пунктом 34 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014} 

Стаття 67. Окремі особливості формування місцевих бюджетів 

1. Надходження та витрати бюджету міста Києва формуються в порядку, 

встановленому цим Кодексом, з урахуванням закону, що визначає 

спеціальний статус міста Києва. При цьому: 

{Абзац перший частини першої статті 67 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 

1) склад видатків та кредитування бюджету міста Києва визначається 

відповідно до статей 89-91 цього Кодексу; 

{Пункт 1 частини першої статті 67 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 914-VIII від 24.12.2015} 

1-1) до доходів бюджету міста Києва належать доходи, 

визначені статтями 64, 69-1 цього Кодексу, та трансферти з інших бюджетів. 

{Частину першу статті 67 доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом № 

1081-IX від 15.12.2020} 

{Частина перша статті 67 в редакції Закону № 1210-VII від 15.04.2014} 

2. До доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, 

визначені статтями 64, 64-1 і 66 цього Кодексу, та трансферти з інших 

бюджетів (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною 

першою статті 71 цього Кодексу). 

{Частину другу статті 67 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 

4318-VI від 12.01.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 176-VIII від 
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10.02.2015; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 

січня 2021 року; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1081-IX від 

15.12.2020} 

Якщо законом встановлено новий вид доходу місцевих бюджетів, його 

зарахування визначається законом про Державний бюджет України на період 

до внесення відповідних змін до цього Кодексу. 

3. Визначені статтями 64 і 69-1 цього Кодексу податки і збори, що 

сплачують підприємства, які здійснюють свою діяльність у зоні відчуження 

та у зоні безумовного (обов'язкового) відселення (якщо на таких територіях 

не сформовано органи місцевого самоврядування), зараховуються до 

відповідних бюджетів місцевого самоврядування в частинах, визначених цим 

Кодексом та іншими нормативно-правовими актами. 

{Частина третя статті 67 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

176-VIII від 10.02.2015, № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 

2021 року} 

(…) 

Стаття 67-2. Особливості формування та виконання місцевих 

бюджетів у Донецькій та Луганській областях на період проведення 

антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил 

1. У разі припинення діяльності органів місцевого самоврядування 

Донецької та Луганської областей їх функції в частині бюджетних 

повноважень здійснюються місцевими державними адміністраціями та 

виконавчими органами міських рад за окремим рішенням Кабінету Міністрів 

України, що приймається на підставі звернення відповідної обласної 

державної адміністрації або військово-цивільними адміністраціями 

відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" у разі їх 

утворення. 

{Частина перша статті 67-2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

486-VIII від 02.06.2015} 



{Кодекс доповнено статтею 67-2 згідно із Законом № 79-VIII від 

28.12.2014} 

(…) 

Стаття 68. Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах 

1. Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах (у разі їх 

створення) визначається міською радою відповідно до повноважень, 

переданих районним у містах радам. 

2. Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом та 

бюджетами районів у місті (у разі їх створення) здійснюється у порядку, 

затвердженому міською радою. 

Стаття 69-1. Надходження спеціального фонду місцевих бюджетів 

1. До надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів належать: 

1) надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів (визначені в 

частині першій статті 71 цього Кодексу); 

2) кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва, що зараховуються у розмірі: 100 відсотків - 

до бюджетів міст Києва та Севастополя, 25 відсотків - до бюджету 

Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, 75 відсотків - до 

бюджетів місцевого самоврядування (крім бюджетів міст Києва і 

Севастополя); 

{Пункт 2 частини першої статті 69-1 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 176-VIII від 10.02.2015; в редакції Закону № 907-IX від 

17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року} 

3) концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, які мають 

цільове спрямування згідно із законом; 

4) 70 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої діяльності, в тому числі: до бюджетів 

місцевого самоврядування (крім бюджетів міст Києва та Севастополя) - 50 



відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 20 

відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 70 відсотків; 

{Пункт 4 частини першої статті 69-1 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 176-VIII від 10.02.2015; в редакції Закону № 907-IX від 

17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року} 

4-1) 55 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, 

визначеного пунктом 16-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), у тому 

числі: до бюджетів місцевого самоврядування (крім бюджетів міст Києва та 

Севастополя) - 25 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної 

Республіки Крим - 30 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 55 

відсотків; 

{Статтю  69-1 доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом № 918-VIII від 

24.12.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2233-VIII від 

07.12.2017; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 

січня 2021 року} 

 (…) 

6) власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок 

відповідного місцевого бюджету; 

7) цільові та добровільні внески підприємств, установ, організацій і 

громадян до республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих 

фондів охорони навколишнього природного середовища; 

8) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим та місцевими радами; 

9) субвенції, що надаються з інших бюджетів за рахунок конкретно 

визначених надходжень спеціального фонду таких бюджетів; 

{Пункт 9 частини першої статті 69-1 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 176-VIII від 10.02.2015} 

10) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним 

сільським забудовникам; 



11) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім’ям 

та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та 

придбання житла, а також пеня і відсотки за користування ними; 

12) надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського 

Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських 

установ; 

{Пункт 12 частини першої статті 69-1 в редакції Закону № 2233-VIII 

від 07.12.2017} 

13) інші надходження, визначені законом про Державний бюджет 

України. 

{Кодекс доповнено статтею 69-1 згідно із Законом № 79-VIII від 

28.12.2014} 

Стаття 70. Видатки та кредитування місцевих бюджетів 

1. Видатки та кредитування місцевих бюджетів включають бюджетні 

призначення, встановлені рішенням про місцевий бюджет, на конкретні цілі, 

пов'язані з реалізацією програм та заходів згідно із статтями 89-91 цього 

Кодексу. 

{Частина перша статті 70 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

914-VIII від 24.12.2015} 

2. Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на 

заходи, передбачені рішенням про місцевий бюджет відповідно до 

законодавства. 

Стаття 71. Бюджет розвитку місцевих бюджетів 

1. Надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів включають: 

(…) 

3) дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських 

товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, 

комунальна власність; 

{Пункт 3 частини першої статті 71 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2233-VIII від 07.12.2017} 
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4) плата за надання місцевих гарантій (відповідно до статті 17 цього 

Кодексу); 

4-1) кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, 

отримані відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної 

діяльності"; 

{Частину першу статті 71 доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом № 

3614-VI від 07.07.2011} 

4-2) 10 відсотків коштів від використання (реалізації) частини виробленої 

продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про 

розподіл продукції, та/або коштів у вигляді грошового еквівалента такої 

державної частини продукції (крім коштів від державної частини продукції, 

виробленої на ділянці надр у межах континентального шельфу і виключної 

(морської) економічної зони України), що розподіляються між місцевими 

бюджетами адміністративно-територіальних одиниць, на території яких 

знаходиться відповідна ділянка надр, у такому співвідношенні: 5 відсотків - 

до бюджету Автономної Республіки Крим або обласного бюджету; 5 

відсотків - до відповідного бюджету місцевого самоврядування. Якщо 

ділянка надр розташована на території декількох адміністративно-

територіальних одиниць, кошти між відповідними місцевими бюджетами 

розподіляються в межах встановленого співвідношення у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України; 

{Частину першу статті 71 доповнено пунктом 4 -

2 згідно із Законом № 

665-VII від 05.11.2013; із змінами, внесеними згідно із Законом № 907-IX від 

17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року} 

5) кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці 

Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності, включаючи кошти 

від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або 

прав на них; 

{Пункт 5 частини першої статті 71 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 176-VIII від 10.02.2015} 



6) 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у 

державній власності до розмежування земель державної і комунальної 

власності, при цьому від продажу земельних ділянок, які знаходяться на 

території Автономної Республіки Крим: 35 відсотків - до бюджету 

Автономної Республіки Крим, 55 відсотків - до сільських, селищних, міських 

бюджетів Автономної Республіки Крим, 90 відсотків коштів від викупу 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та 

комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X "Перехідні 

положення" Земельного кодексу України; 

{Пункт 6 частини першої статті 71 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 1081-IX від 15.12.2020, № 2042-IX від 15.02.2022} 

7) капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів; 

{Пункт 7 частини першої статті 71 в редакції Закону № 3614-VI від 

07.07.2011} 

8) кошти від повернення кредитів, наданих з відповідного бюджету, та 

відсотки, сплачені за користування ними (крім надходжень, визначених 

пунктами 10 і 11 частини першої статті 69-1 цього Кодексу); 

{Пункт 8 частини першої статті 71 в редакції Закону № 3614-VI від 

07.07.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 176-VIII від 

10.02.2015} 

9) місцеві запозичення, здійснені у порядку, визначеному цим Кодексом 

та іншими законами України; 

10) кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за 

рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої 

ради (щодо коштів резервного фонду місцевого бюджету в частині витрат 

бюджету розвитку - за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної 

місцевої ради). 



{Пункт 10 частини першої статті 71 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 3614-VI від 07.07.2011} 

2. До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів належать: 

1) погашення місцевого боргу, в тому числі за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах; 

{Пункт 1 частини другої статті 71 в редакції Закону № 677-IX від 

04.06.2020} 

2) капітальні видатки, включаючи капітальні трансферти іншим 

бюджетам (крім капітальних видатків, що здійснюються за рахунок 

визначених пунктами 2-13 частини першої статті 69-1 цього Кодексу 

надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів); 

{Пункт 2 частини другої статті 71 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 176-VIII від 10.02.2015} 

3) внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування до статутного капіталу суб'єкта господарювання; 

4) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що 

підлягає продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України, за 

рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки; 

5) підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

або прав на них державної (до розмежування земель державної та 

комунальної власності) чи комунальної власності для продажу на земельних 

торгах та проведення таких торгів; 

{Частину другу статті 71 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 

2856-VI від 23.12.2010} 

6) платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань Автономної 

Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади міста; 



{Частину другу статті 71 доповнено пунктом 6 згідно із Законом № 

3614-VI від 07.07.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2621-VIII 

від 22.11.2018} 

7) розроблення містобудівної документації на місцевому та 

регіональному рівнях. 

{Частину другу статті 71 доповнено пунктом 7 згідно із Законом № 

5496-VI від 20.11.2012} 

3. Капітальні видатки бюджету розвитку спрямовуються на: соціально-

економічний розвиток регіонів; виконання інвестиційних проектів; 

будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів соціально-

культурної сфери і житлово-комунального господарства; будівництво 

газопроводів і газифікацію населених пунктів; будівництво і придбання 

житла окремим категоріям громадян відповідно до законодавства; 

збереження та розвиток історико-культурних місць України та заповідників; 

будівництво та розвиток мережі метрополітенів; придбання вагонів для 

комунального електротранспорту; розвиток дорожнього господарства; 

придбання шкільних автобусів та автомобілів швидкої медичної допомоги; 

оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони 

здоров’я, комп’ютеризацію та інформатизацію закладів загальної середньої 

освіти і комунальних закладів охорони здоров’я; природоохоронні заходи; 

інші заходи, пов'язані з розширеним відтворенням. 

{Частина третя статті 71 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

79-VIII від 28.12.2014, № 2233-VIII від 07.12.2017, № 293-IX від 14.11.2019} 

4. Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою частиною 

спеціального фонду місцевих бюджетів. 

 (…) 

Стаття 73. Позики місцевим бюджетам 

1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 

адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад за рішенням 



Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної місцевої ради 

можуть отримувати: 

1) позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за 

загальним фондом та бюджетом розвитку місцевих бюджетів, у фінансових 

установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду, 

у виняткових випадках за рішенням Кабінету Міністрів України стосовно 

бюджету Автономної Республіки Крим і міських бюджетів - у межах 

поточного бюджетного періоду. Порядок отримання та погашення таких 

позик визначається Міністерством фінансів України; 

2) позики на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів 

відповідно до частини п'ятої статті 43 цього Кодексу. Такі позики не 

надаються у разі розміщення коштів місцевого бюджету на депозитах та/або 

обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та 

власних надходжень бюджетних установ в установах банків. 

{Пункт 2 частини першої статті 73 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 79-VIII від 28.12.2014} 

(…) 

2. Надання позик з одного бюджету іншому забороняється. 

Стаття 74. Особливості здійснення місцевих запозичень і надання 

місцевих гарантій 

{Назва статті 74 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3614-VI від 

07.07.2011} 

1. Місцеві запозичення здійснюються з метою фінансування бюджету 

розвитку: 

бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів міських 

територіальних громад та використовуються для створення, приросту чи 

оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування або об’єктів, 

що забезпечують виконання завдань Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим та міських рад, спрямованих на задоволення інтересів населення 

Автономної Республіки Крим і міських територіальних громад; 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/paran808#n808
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-19/paran292#n292


{Абзац другий частини першої статті 74 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2042-IX від 15.02.2022} 

обласних бюджетів та використовуються для створення, приросту чи 

оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування або об’єктів, 

що забезпечують виконання завдань обласних рад, спрямованих на 

задоволення спільних інтересів територіальних громад області, відновлення 

та реконструкцію об’єктів спільної власності територіальних громад або 

державної власності, що перебувають в управлінні обласних рад, обласних 

державних адміністрацій, а також будівництва, реконструкції, капітального 

ремонту автомобільних доріг загального користування державного, 

місцевого значення. 

{Частина перша статті 74 в редакції Закону № 2621-VIII від 

22.11.2018} 

2. Обсяг та умови здійснення місцевих запозичень і надання місцевих 

гарантій погоджуються з Міністерством фінансів України. Обсяг та умови 

здійснення місцевих зовнішніх запозичень шляхом отримання кредитів 

(позик) від міжнародних фінансових організацій і надання місцевих гарантій 

для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань 

суб’єктів господарювання, що виникають за кредитами (позиками) від 

міжнародних фінансових організацій, вважаються погодженими, якщо 

Міністерством фінансів України рішення не прийнято протягом одного 

місяця з дня надходження документів на погодження. 

{Частина друга статті 74 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

3614-VI від 07.07.2011, № 79-VIII від 28.12.2014} 

3. Міністерство фінансів України здійснює реєстрацію місцевих 

запозичень та місцевих гарантій. Усі договори про місцеві запозичення, 

договори, виконання зобов'язань за якими забезпечено місцевими гарантіями, 

та договори про відшкодування витрат місцевого бюджету, а також зміни 

істотних умов таких договорів реєструються у Реєстрі місцевих запозичень 

та місцевих гарантій. 



4. Держава не несе відповідальності за борговими зобов'язаннями 

Автономної Республіки Крим, обласних рад і територіальних громад. 

{Частина четверта статті 74 із змінами, внесеними згідно із Законом 

№ 2621-VIII від 22.11.2018} 

5. Видатки на обслуговування місцевого боргу здійснюються за рахунок 

коштів загального фонду місцевого бюджету, а в частині обслуговування 

місцевого боргу за місцевими запозиченнями, залученими для виконання 

ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального 

користування місцевого значення та комунальної власності, відповідні 

видатки також можуть здійснюватися із спеціального фонду місцевого 

бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності у населених пунктах (у розмірі не більше 10 

відсотків обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний 

бюджет України для відповідного місцевого бюджету). 

{Частина п'ята статті 74 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

2621-VIII від 22.11.2018, № 677-IX від 04.06.2020} 

6. Видатки місцевого бюджету на обслуговування місцевого боргу не 

можуть перевищувати 10 відсотків видатків загального фонду місцевого 

бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується 

обслуговування місцевого боргу. 

7. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні обласна та 

міська ради не мають права здійснювати у поточному бюджетному періоді 

нові місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії, якщо у процесі 

здійснення платежів з погашення та обслуговування місцевого боргу та/або 

гарантованого місцевого боргу, обумовлених договором між кредитором та 

позичальником та/або правочином надання місцевої гарантії, порушено 

графік платежів, що призвело до нарахування будь-яких штрафних санкцій, 



до погашення такої простроченої заборгованості та сплати усіх нарахованих 

штрафних санкцій. 

Якщо протягом поточного та наступного бюджетних періодів після 

погашення простроченої заборгованості та сплати усіх нарахованих 

штрафних санкцій відповідно до абзацу першого цієї частини статті 

допущено повторне порушення графіка платежів у процесі здійснення 

платежів з погашення та обслуговування місцевого боргу та/або 

гарантованого місцевого боргу, що призвело до нарахування будь-яких 

штрафних санкцій, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні 

обласна та міська ради не мають права здійснювати нові місцеві запозичення 

та надавати місцеві гарантії протягом трьох наступних бюджетних періодів. 

{Частина сьома статті 74 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2621-VIII від 22.11.2018; в редакції Законів № 293-IX від 14.11.2019, № 1081-

IX від 15.12.2020, № 2042-IX від 15.02.2022} 

8. Порядок здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій 

встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до умов, 

визначених цим Кодексом. 

{Частина восьма статті 74 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

3614-VI від 07.07.2011} 

Глава 12. СКЛАДАННЯ, РОЗГЛЯД, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВИКОНАННЯ 

ТА ЗВІТНІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

Стаття 75. Організаційні засади складання прогнозів місцевих 

бюджетів та проектів місцевих бюджетів 

{Назва статті 75 в редакції Закону № 2646-VIII від 06.12.2018} 

{Положення статті 75 (в частині складання прогнозу місцевого 

бюджету) застосовуються з 1 січня 2020 року - див. пункт 49 розділу VI 

цього Кодексу} 

1. {Тимчасово, з дня набрання чинності Законом № 553-IX від 

13.04.2020 до 1 січня 2021 року, не застосовуються норми частини першої 

статті 75 щодо прогнозів місцевих бюджетів - див. пункт 2 розділу II 



Закону № 553-IX від 13.04.2020} Міністерство фінансів України доводить 

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним 

адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад особливості 

складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів та проектів місцевих 

бюджетів. 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 

адміністрації, виконавчі органи місцевих рад складають прогнози місцевих 

бюджетів та проекти місцевих бюджетів. 

Проект місцевого бюджету на плановий бюджетний період ґрунтується 

на показниках, визначених у прогнозі місцевого бюджету, схваленому у році, 

що передує плановому. 

{Частина перша статті 75 в редакції Закону № 2646-VIII від 06.12.2018} 

2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 

адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад зобов'язані 

надавати необхідну інформацію: центральним органам виконавчої влади, що 

забезпечують формування державної політики у відповідній сфері - для 

проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших 

показників; Комітету Верховної Ради України з питань бюджету - для 

розгляду цих розрахунків. 

{Частина друга статті 75 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-

VIII від 28.12.2014} 

3. Організаційно-методологічні засади складання бюджетних запитів 

головними розпорядниками бюджетних коштів (включаючи типову форму 

бюджетного запиту) визначаються Міністерством фінансів України. 

Місцеві фінансові органи з урахуванням особливостей складання 

проектів місцевих бюджетів доводять до головних розпорядників бюджетних 

коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів. 

{Частина третя статті 75 в редакції Закону № 2042-IX від 15.02.2022} 

4. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення 

бюджетних запитів для подання місцевим фінансовим органам у терміни та 



порядку, встановлені цими органами. Головні розпорядники бюджетних 

коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих місцевим 

фінансовим органам бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, 

необхідну для аналізу показників проекту місцевого бюджету, згідно з 

вимогами місцевих фінансових органів. 

5. Місцеві фінансові органи на будь-якому етапі складання і розгляду 

проектів місцевих бюджетів здійснюють аналіз бюджетного запиту, поданого 

головним розпорядником бюджетних коштів, з точки зору його відповідності 

меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання 

бюджетних коштів. На основі результатів аналізу керівник місцевого 

фінансового органу приймає рішення про включення бюджетного запиту до 

пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд 

відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним 

адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад. 

6. Районні державні адміністрації в містах Києві та Севастополі подають 

відповідним міським фінансовим органам пропозиції щодо показників 

проектів відповідних бюджетів, визначених з урахуванням вимог частин 

третьої - п’ятої цієї статті. 

{Частина шоста статті 75 в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - 

вводиться в дію з 1 січня 2021 року} 

7. Сільські, селищні і міські територіальні громади можуть об'єднувати на 

договірних засадах кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для 

спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і 

установ з урахуванням статті 93 цього Кодексу. 

{Частина сьома статті 75 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

79-VIII від 28.12.2014, № 1081-IX від 15.12.2020} 

8. У тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України 

проекту закону про Державний бюджет України Міністерство фінансів 

України забезпечує доведення Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних 



місцевих рад розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, 

методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших 

показників щодо складання проектів місцевих бюджетів, а також пропозицій 

щодо форми проекту рішення про місцевий бюджет (типової форми 

рішення). 

9. У тижневий строк з дня прийняття проекту закону про Державний 

бюджет України у другому читанні Міністерство фінансів України 

забезпечує доведення Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим 

державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад 

визначених таким законом показників міжбюджетних відносин (включаючи 

обсяги міжбюджетних трансфертів для відповідних бюджетів) і текстових 

статей, а також організаційно-методологічних вимог щодо складання 

проектів місцевих бюджетів. У триденний строк з дня отримання таких 

документів Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні 

адміністрації доводять виконавчим органам сільських, селищних, міських 

рад відповідні обсяги субвенцій на здійснення державних програм 

соціального захисту, додаткової дотації на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров’я. 

{Частина дев'ята статті 75 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

837-VIII від 26.11.2015, № 2233-VIII від 07.12.2017, № 2646-VIII від 

06.12.2018, № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року} 

10. Інформація, отримана відповідно до частин п'ятої, шостої, восьмої і 

дев'ятої цієї статті, є підставою для складання Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, виконавчими 

органами відповідних місцевих рад проектів місцевих бюджетів і підготовки 

проектів рішень про відповідні місцеві бюджети. 

Стаття 75-1. Складання та схвалення прогнозу місцевого бюджету 



{Тимчасово, з дня набрання чинності Законом № 553-IX від 13.04.2020 до 

1 січня 2021 року, не застосовуються норми статті 75-1 - див. пункт 

2 розділу II Закону № 553-IX від 13.04.2020} 

{Положення статті 75-1 застосовуються з 1 січня 2020 року - 

див. пункт 49 розділу VI цього Кодексу} 

1. Місцевий фінансовий орган щороку спільно з іншими головними 

розпорядниками бюджетних коштів відповідно до цілей та пріоритетів, 

визначених у прогнозних та програмних документах економічного і 

соціального розвитку України і відповідної території, та з урахуванням 

Бюджетної декларації складає прогноз місцевого бюджету - документ 

середньострокового бюджетного планування, що визначає показники 

місцевого бюджету на середньостроковий період і є основою для складання 

проекту місцевого бюджету. 

Організаційно-методологічні засади складання бюджетних пропозицій та 

прогнозу місцевого бюджету (включаючи форму бюджетної пропозиції 

та типову форму прогнозу місцевого бюджету) визначаються Міністерством 

фінансів України. 

{Абзац другий частини першої статті 75-1 в редакції Закону № 2042-IX 

від 15.02.2022} 

2. Показники прогнозу місцевого бюджету визначаються з урахуванням 

положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди 

Бюджетною декларацією та прогнозом місцевого бюджету, схваленим у 

попередньому бюджетному періоді. 

При цьому показники прогнозу місцевого бюджету можуть відрізнятися 

від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом 

місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, у разі: 

1) відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників 

економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних 

показників економічного і соціального розвитку відповідної території від 



прогнозу, врахованого при складанні прогнозу місцевого бюджету, 

схваленого у попередньому бюджетному періоді; 

2) відхилення бюджетних показників, визначених рішенням про місцевий 

бюджет, від аналогічних показників, визначених у прогнозі місцевого 

бюджету, схваленому у попередньому бюджетному періоді; 

3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, 

рішень Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, 

органів місцевого самоврядування, що впливають на показники місцевого 

бюджету у середньостроковому періоді. 

3. Місцевий фінансовий орган на підставі основних прогнозних 

макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних 

прогнозних показників економічного і соціального розвитку відповідної 

території на середньостроковий період та аналізу виконання місцевого 

бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах прогнозує обсяги 

доходів місцевого бюджету, визначає обсяги фінансування місцевого 

бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовні граничні 

показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого 

бюджету на середньостроковий період. 

4. Місцевий фінансовий орган розробляє та у визначені ним терміни 

доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з 

підготовки бюджетних пропозицій та орієнтовні граничні показники видатків 

місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на 

середньостроковий період. 

{Абзац перший частини четвертої статті 75-1 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2042-IX від 15.02.2022} 

Інструкції з підготовки бюджетних пропозицій можуть запроваджувати 

додаткові фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги, яких 

зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів у процесі 

підготовки бюджетних пропозицій. 



{Абзац другий частини четвертої статті 75-1 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2042-IX від 15.02.2022} 

Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, 

достовірність та зміст поданих місцевому фінансовому органу бюджетних 

пропозицій, які мають містити всю інформацію, необхідну для їх аналізу, 

відповідно до вимог місцевого фінансового органу. 

{Частину четверту статті 75-1 доповнено новим абзацом згідно із 

Законом № 2042-IX від 15.02.2022} 

Місцевий фінансовий орган здійснює аналіз поданих головними 

розпорядниками бюджетних коштів бюджетних пропозицій на відповідність 

доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету 

та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій. 

{Абзац четвертий частини четвертої статті 75-1 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2042-IX від 15.02.2022} 

На основі такого аналізу керівник місцевого фінансового органу приймає 

рішення про включення бюджетних пропозицій головних розпорядників 

бюджетних коштів до прогнозу місцевого бюджету. 

{Абзац п'ятий частини четвертої статті 75-1 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2042-IX від 15.02.2022} 

5. Місцеві фінансові органи до 15 серпня року, що передує плановому, 

подають до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих 

державних адміністрацій, виконавчих органів відповідних місцевих рад 

прогнози відповідних місцевих бюджетів. 

6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 

адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад не пізніше 1 

вересня року, що передує плановому, розглядають та схвалюють прогнози 

відповідних місцевих бюджетів і у п’ятиденний строк подають їх разом із 

фінансово-економічним обґрунтуванням до Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, відповідних місцевих рад для розгляду у порядку, 

визначеному відповідними радами. 



З дня схвалення прогнозу місцевого бюджету втрачає чинність прогноз 

місцевого бюджету, схвалений у попередньому бюджетному періоді. 

{Частину шосту статті 75 -

1 доповнено абзацом другим згідно із 

Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 

7. Прогноз місцевого бюджету містить положення, що включають: 

{Абзац перший частини сьомої статті 75 -

1 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 293-IX від 14.11.2019} 

1) основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку 

відповідної території, враховані під час розроблення прогнозу місцевого 

бюджету; 

2) загальні показники доходів і фінансування місцевого бюджету, 

повернення кредитів до місцевого бюджету, загальні граничні показники 

видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету (з 

розподілом на загальний та спеціальний фонди); 

3) показники за основними видами доходів місцевого бюджету (з 

розподілом на загальний та спеціальний фонди); 

4) показники дефіциту (профіциту) місцевого бюджету, показники за 

основними джерелами фінансування місцевого бюджету (з розподілом на 

загальний та спеціальний фонди), а також показники місцевого боргу, 

гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи міською 

територіальною громадою боргу і надання місцевих гарантій; 

5) граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з 

місцевого бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів (з 

розподілом на загальний та спеціальний фонди); 

6) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, 

визначені в межах загальних граничних показників видатків місцевого 

бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету; 

6-

1) положення щодо взаємовідносин місцевого бюджету з іншими 

місцевими бюджетами (включаючи показники, необхідні для складання 

прогнозів інших місцевих бюджетів); 



{Частину сьому статті 75 -

1 доповнено пунктом 6 -

1 згідно із Законом № 

293-IX від 14.11.2019} 

7) інші показники і положення, необхідні для складання проекту рішення 

про місцевий бюджет. 

{Кодекс доповнено статтею 75 -

1 згідно із Законом № 2646-VIII від 6.12.2018} 

Стаття 76. Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що 

до нього додаються, предмет регулювання рішення про місцевий бюджет 

{Назва статті 76 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2621-VIII 

від 22.11.2018} 

1. Проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради 

схвалюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою 

державною адміністрацією чи виконавчим органом відповідної місцевої 

ради. Разом з ним подаються: 

1) пояснювальна записка до проекту рішення, яка має містити: 

а) інформацію про соціально-економічний стан відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці і прогноз її розвитку на наступний 

бюджетний період, покладені в основу проекту місцевого бюджету; 

б) оцінку доходів місцевого бюджету з урахуванням втрат доходів 

місцевого бюджету внаслідок наданих Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, відповідною місцевою радою податкових пільг; 

в) пояснення до основних положень проекту рішення про місцевий 

бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за 

бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за 

попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації 

видатків та кредитування бюджету; 

г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та 

надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів; 

ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов 

місцевих запозичень; 



(…) 

3) проект показників зведеного бюджету міської територіальної громади 

(у складі якої утворені райони у місті); 

{Пункт 3 частини першої статті 76 в редакції Законів № 907-IX від 

17.09.2020, № 1081-IX від 15.12.2020} 

4) показники витрат місцевого бюджету, необхідних на наступні 

бюджетні періоди для завершення інвестиційних проектів, що враховані в 

бюджеті, за умови якщо реалізація таких проектів триває більше одного 

бюджетного періоду; 

{Пункт 4 частини першої статті 76 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1789-VIII від 20.12.2016} 

5) перелік інвестиційних проектів на середньостроковий період; 

{Пункт 2 частини першої статті 76 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2646-VIII від 06.12.2018} 

5-1) переліки та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом за 

бюджетними програмами до повного завершення розрахунків з виконавцями 

енергосервісу; 

{Частину першу статті 76 доповнено пунктом 5-1 згідно із Законом № 

328-VIII від 09.04.2015} 

6) інформація про хід виконання відповідного бюджету у поточному 

бюджетному періоді; 

7) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту 

відповідного бюджету (подаються комісії з питань бюджету Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради); 

8) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація або 

виконавчий орган відповідної місцевої ради. 

2. Рішенням про місцевий бюджет визначаються: 

1) загальні суми доходів, видатків та кредитування місцевого бюджету (з 

розподілом на загальний та спеціальний фонди); 



{Пункт 1 частини другої статті 76 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 176-VIII від 10.02.2015} 

2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) місцевого бюджету в 

наступному бюджетному періоді, місцевого боргу і гарантованого 

Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною 

громадою міста боргу на кінець наступного бюджетного періоду; граничний 

обсяг надання місцевих гарантій, а також повноваження щодо надання таких 

гарантій з урахуванням положень статті 17 цього Кодексу; 

{Пункт 2 частини другої статті 76 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 293-IX від 14.11.2019} 

3) доходи місцевого бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку 

до рішення); 

4) фінансування місцевого бюджету за бюджетною класифікацією (у 

додатку до рішення); 

5) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого 

бюджету за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків 

споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і 

енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення); 

5-1) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів; 

{Частину другу статті 76 доповнено пунктом 5 -

1 згідно із Законом № 

1081-IX від 15.12.2020} 

6) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до 

рішення); 

7) розмір оборотного залишку коштів місцевого бюджету; 

8) додаткові положення, що регламентують процес виконання місцевого 

бюджету. 

3. Перелік захищених видатків місцевого бюджету визначається на 

підставі статті 55 цього Кодексу. 

4. У рішенні про місцевий бюджет видатки та кредитування за 

головними розпорядниками коштів місцевого бюджету повинні бути 



деталізовані за програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету, за групами функціональної класифікації видатків та 

кредитування бюджету та окремими категоріями економічної класифікації 

видатків бюджету і класифікації кредитування бюджету. 

{Статтю 76 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 2621-

VIII від 22.11.2018} 

Стаття 77. Затвердження місцевих бюджетів 

1. Відповідно до частин дев'ятої і десятої статті 75 цього Кодексу 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві ради при 

затвердженні місцевих бюджетів мають врахувати обсяги міжбюджетних 

трансфертів та інші положення (необхідні для формування місцевих 

бюджетів), затверджені Верховною Радою України при прийнятті проекту 

закону про Державний бюджет України у другому читанні. 

2. Місцеві бюджети затверджуються рішенням Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради до 25 грудня 

(включно) року, що передує плановому. 

{Абзац перший частини другої статті 77 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1789-VIII від 20.12.2016} 

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою 

України не прийнято закон про Державний бюджет України, Верховна Рада 

Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада при затвердженні 

відповідних місцевих бюджетів враховують обсяги міжбюджетних 

трансфертів, визначені у проекті закону про Державний бюджет України на 

плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до 

Верховної Ради України. 

{Абзац другий частини другої статті 77 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 176-VIII від 10.02.2015, № 914-VIII від 24.12.2015, № 2233-VIII 

від 07.12.2017} 

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про 

Державний бюджет України Верховна Рада Автономної Республіки Крим, 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page8#n1237
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page8#n1238
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1789-19/paran30#n30


відповідна місцева рада приводять обсяги міжбюджетних трансфертів у 

відповідність із законом про Державний бюджет України. 

{Частина друга статті 77 в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014} 

(…) 

4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, районні, 

селищні, сільські ради при затвердженні відповідних бюджетів враховують у 

першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників 

бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України 

умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення 

розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, 

водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються 

бюджетними установами. 

{Частина четверта статті 77 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 

(…) 

6. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, 

селищні, сільські ради при затвердженні відповідних бюджетів враховують 

обсяги міжбюджетних трансфертів, які передаються відповідно до частини 

третьої статті 93 цього Кодексу. 

{Статтю 77 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 1081-IX 

від 15.12.2020} 

 (…) 

Стаття 78. Виконання місцевих бюджетів 

1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 

адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад забезпечують 

виконання відповідних місцевих бюджетів. Місцеві фінансові органи 

здійснюють загальну організацію та управління виконанням відповідного 

місцевого бюджету, координують діяльність учасників бюджетного процесу 

з питань виконання бюджету. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-19/paran299#n299


{Частина перша статті 78 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

914-VIII від 24.12.2015; в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться 

в дію з 1 січня 2021 року} 

2. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється 

органами Казначейства України відповідно до статті 43 цього Кодексу. 

{Абзац перший частини другої статті 78 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 5463-VI від 16.10.2012} 

Казначейство України веде облік усіх надходжень, що належать місцевим 

бюджетам, та за поданням (висновком) органів, що контролюють справляння 

надходжень бюджету, погодженим з відповідними місцевими фінансовими 

органами, здійснює повернення (перерахування) коштів, помилково або 

надміру зарахованих до бюджету. 

{Абзац другий частини другої статті 78 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 293-IX від 14.11.2019, № 1081-IX від 15.12.2020} 

Перерахування між видами доходів і бюджетів коштів, помилково та/або 

надміру зарахованих до місцевих бюджетів через єдиний рахунок, 

здійснюється Казначейством України за висновком податкових органів, 

поданим на дату формування реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі 

окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка 

згідно з Податковим кодексом України. 

{Частину другу статті 77 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 

1081-IX від 15.12.2020} 

За рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної 

місцевої ради при виконанні місцевих бюджетів обслуговування бюджетних 

коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних 

установ може здійснюватися установами банків державного сектору. 

{Частину другу статті 78 доповнено абзацом згідно із Законом № 79-

VIII від 28.12.2014} 

Порядок обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету 

розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків 



державного сектору, а також особливості ведення бухгалтерського обліку 

виконання місцевих бюджетів та складання звітності про виконання місцевих 

бюджетів щодо таких коштів визначаються Кабінетом Міністрів України за 

погодженням з Національним банком України. 

{Частину другу статті 78 доповнено абзацом згідно із Законом № 79-

VIII від 28.12.2014} 

3. Місцевий бюджет виконується за розписом, який затверджується 

керівником місцевого фінансового органу. До затвердження розпису 

місцевого бюджету керівником місцевого фінансового органу 

затверджується тимчасовий розпис місцевого бюджету на відповідний 

період. Керівник місцевого фінансового органу протягом бюджетного 

періоду забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим 

бюджетним призначенням. 

4. Місцевий фінансовий орган за участю органів, що контролюють 

справляння надходжень бюджету, у процесі виконання місцевого бюджету за 

доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету. 

5. Податки і збори та інші доходи місцевого бюджету визнаються 

зарахованими до місцевого бюджету з дня зарахування відповідно на єдиний 

казначейський рахунок та рахунки, відкриті в установах банків державного 

сектору згідно з частиною другою цієї статті, і не можуть акумулюватися на 

рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету. 

{Абзац перший частини п'ятої статті 78 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 79-VIII від 28.12.2014} 

Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, 

забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до місцевих 

бюджетів податків і зборів та інших доходів місцевих бюджетів відповідно 

до законодавства, а також здійснюють обмін відповідною інформацією з 

органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України. 



{Абзац другий частини п'ятої статті 78 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 

6. Виконання місцевих бюджетів за видатками та кредитуванням 

здійснюється відповідно до статей 46-51 цього Кодексу. 

Органи Казначейства України здійснюють операції щодо виконання 

платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів, оформлених 

відповідно до вимог законодавства, на підставі підтвердних документів 

відповідно до взятих бюджетних зобов’язань та наявних бюджетних 

асигнувань за видатками місцевих бюджетів (протягом п’яти операційних 

днів з дати надання доручення на здійснення платежу за умови виконання 

доходів зведеного бюджету України). 

{Частину шосту статті 78 доповнено абзацом другим згідно із 

Законом № 79-VIII від 28.12.2014} 

7. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет 

ухвалюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною 

місцевою радою на підставі офіційного висновку місцевого фінансового 

органу про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального 

фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім 

власних надходжень бюджетних установ) відповідного бюджету. Факт 

перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету 

визнається за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів з 

початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків 

місцевого фінансового органу за умови перевищення доходів загального 

фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), 

врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, не менше 

ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду місцевого 

бюджету визнається на підставі офіційного висновку місцевого фінансового 

органу за підсумками квартального звіту в разі недоотримання доходів 

загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого 

бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків. 



{Частина сьома статті 78 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

1789-VIII від 20.12.2016, № 1081-IX від 15.12.2020} 

8. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет можуть 

бути ухвалені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною 

місцевою радою з урахуванням положень статті 52 цього Кодексу, в разі 

необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними 

розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного 

обґрунтування) та в інших випадках, передбачених цим Кодексом. 

9. Ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів та 

порядок закриття рахунків місцевих бюджетів після закінчення бюджетного 

періоду здійснюються з урахуванням положень статей 56 і 57 цього Кодексу. 

10. Після набрання чинності законом про Державний бюджет України 

органам державної влади та їх посадовим особам забороняється приймати 

рішення, що призводять до виникнення додаткових витрат місцевих 

бюджетів, без визначення джерел коштів, виділених державою для 

забезпечення цих витрат. 

Стаття 79. Особливості формування надходжень та здійснення 

витрат місцевого бюджету у разі несвоєчасного прийняття рішення про 

місцевий бюджет 

1. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення 

про місцевий бюджет, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева 

державна адміністрація або виконавчий орган місцевої ради мають право 

здійснювати витрати місцевого бюджету лише на цілі, визначені у рішенні 

про місцевий бюджет на попередній бюджетний період та одночасно 

передбачені у проекті рішення про місцевий бюджет на наступний 

бюджетний період, схваленому Радою міністрів Автономної Республіки 

Крим, місцевою державною адміністрацією чи виконавчим органом місцевої 

ради та поданому на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим 

або відповідної місцевої ради. При цьому щомісячні бюджетні асигнування 

місцевого бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних 



призначень, встановлених рішенням про місцевий бюджет на попередній 

бюджетний період (крім випадків, передбачених частиною шостою статті 

16 та частиною четвертою статті 23цього Кодексу, а також з урахуванням 

необхідності проведення захищених видатків місцевого бюджету). 

{Частина перша статті 79 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

176-VIII від 10.02.2015} 

2. До прийняття рішення про місцевий бюджет на поточний бюджетний 

період забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з 

бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду 

відповідного бюджету та проведенням видатків за рахунок трансфертів з 

державного бюджету місцевим бюджетам), а також здійснювати місцеві 

запозичення та надавати місцеві гарантії. 

{Частина друга статті 79 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

176-VIII від 10.02.2015} 

3. У разі несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет при 

формуванні надходжень та здійсненні витрат місцевого бюджету 

застосовуються норми цієї статті та закону про Державний бюджет України 

на відповідний бюджетний період (у разі несвоєчасного набрання чинності 

таким законом - норми пунктів 3-5 частини другої статті 41 цього Кодексу). 

{Частина третя статті 79 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

176-VIII від 10.02.2015} 

Стаття 80. Звітність про виконання місцевих бюджетів 

1. Звітність про виконання місцевих бюджетів визначається відповідно 

до вимог, встановлених щодо звітності про виконання Державного бюджету 

України у статтях 58-61цього Кодексу. 

2. Казначейство України складає та подає відповідним місцевим 

фінансовим органам звітність про виконання місцевих бюджетів за 

встановленими формами. Зведені показники звітності про виконання 

бюджетів одночасно подаються органами Казначейства України відповідно 

органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань фінансів, 
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фінансовим органам місцевих державних адміністрацій та виконавчих 

органів відповідних місцевих рад на умовах, передбачених частиною 

першою цієї статті. 

{Частина друга статті 80 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

5463-VI від 16.10.2012} 

3. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають 

місцевим фінансовим органам відповідні звіти, передбачені частиною 

третьою статті 59 та частиною третьою статті 60 цього Кодексу. 

4. Квартальний та річний звіти про виконання місцевого бюджету 

подаються до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної 

місцевої ради Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою 

державною адміністрацією, виконавчим органом відповідної місцевої ради у 

двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду. 

Перевірка річного звіту здійснюється Рахунковою палатою Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим (щодо використання органами виконавчої 

влади коштів бюджету Автономної Республіки Крим), комісією з питань 

бюджету Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої 

ради, після чого Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні 

місцеві ради затверджують річний звіт про виконання бюджету або 

приймають інше рішення з цього приводу. 

{Частина четверта статті 80 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 

 (...) 

Глава 14 

 РОЗМЕЖУВАННЯ ВИДАТКІВ МІЖ БЮДЖЕТАМИ 

(…) 

Стаття 89. Видатки, що здійснюються з бюджетів сільських, 

селищних, міських територіальних громад 
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{Назва статті 89 із змінами, внесеними згідно із Законами № 79-VIII від 

28.12.2014, № 907-IX від 17.09.2020; в редакції Закону № 1081-IX від 

15.12.2020} 

1. До видатків, що здійснюються з бюджетів сільських, селищних, 

міських територіальних громад, належать видатки на: 

{Абзац перший частини першої статті 89 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 907-IX від 17.09.2020; в редакції Закону № 1081-IX від 

15.12.2020} 

(…) 

2) освіту: 

а) дошкільну освіту; 

{Підпункт "а" пункту 2 частини першої статті 89 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014} 

б) загальну середню освіту: 

ліцеї (засновником яких є міська рада з населенням більше 50 тисяч), 

початкові школи, гімназії; 

{Абзац другий підпункту "б" пункту 2 частини першої статті 89 в 

редакції Закону № 1081-IX від 15.12.2020} 

міжшкільні ресурсні центри; 

заклади спеціалізованої освіти: мистецькі, спортивні, військові 

(військово-морські, військово-спортивні), наукові ліцеї, ліцеї з посиленою 

військово-фізичною підготовкою (крім закладів, визначених у підпункті 

"а" пункту 7 частини першої статті 87 та у підпункті "а" пункту 2 частини 

першої статті 90 цього Кодексу); 

{Абзац четвертий підпункту "б" пункту 2 частини першої статті 89 в 

редакції Закону № 1081-IX від 15.12.2020} 

дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри (якщо не менше 70 

відсотків кількості учнів дитячих будинків, навчально-реабілітаційних 

центрів припадає на територію відповідної територіальної громади), 

інклюзивно-ресурсні центри; 



{Абзац п'ятий підпункту "б" пункту 2 частини першої статті 89 із 

змінами, внесеними згідно із Законом № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в 

дію з 1 січня 2021 року} 

{Підпункт "б" пункту 2 частини першої статті 89 із змінами, внесеними 

згідно із Законами № 5428-VI від 16.10.2012, № 398-VII від 04.07.2013, № 79-

VIII від 28.12.2014, № 212-VIII від 02.03.2015; в редакції Закону № 293-IX від 

14.11.2019} 

в) фахову передвищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців на 

умовах регіонального замовлення у закладах фахової передвищої освіти 

комунальної власності, засновником яких є міська, сільська або селищна 

рада); 

{Підпункт "в" пункту 2 частини першої статті 89 із змінами, внесеними 

згідно із Законами № 1794-VIII від 20.12.2016, № 2233-VIII від 07.12.2017, № 

2621-VIII від 22.11.2018; в редакції Закону № 293-IX від 14.11.2019; із 

змінами, внесеними згідно із Законом № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в 

дію з 1 січня 2021 року} 

г) інші державні освітні програми; 

ґ) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та 

науково-педагогічних кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах 

вищої освіти комунальної власності, засновником яких є міська, сільська або 

селищна рада); 

{Підпункт "ґ" пункту 2 частини першої статті 89 із змінами, внесеними 

згідно із Законами № 293-IX від 14.11.2019, № 907-IX від 17.09.2020 - 

вводиться в дію з 1 січня 2021 року} 

ґ-1) післядипломну освіту (на оплату послуг з підвищення кваліфікації та 

перепідготовки кадрів на умовах регіонального замовлення); 

{Пункт 2 частини першої статті 89 доповнено підпунктом "ґ-1" згідно 

із Законом № 293-IX від 14.11.2019} 

д) позашкільну освіту; 



{Підпункт "д" пункту 2 частини першої статті 89 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014} 

е) професійну (професійно-технічну) освіту з бюджетів міських 

територіальних громад з адміністративним центром у місті обласного 

значення - обласному центрі (на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах 

регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти та інших закладах освіти державної та/або комунальної власності, які 

розташовані на території зазначених територіальних громад); 

{Пункт 2 частини першої статті 89 доповнено підпунктом "е" згідно із 

Законом № 914-VIII від 24.12.2015; в редакції Закону № 1789-VIII від 

20.12.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2233-VIII від 

07.12.2017; в редакції Закону № 293-IX від 14.11.2019; із змінами, внесеними 

згідно із Законами № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 

року, № 1081-IX від 15.12.2020} 

3) охорону здоров'я: 

а) амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні широкого 

профілю, спеціалізовані медико-санітарні частини, пологові будинки, 

поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки, дільничні 

лікарні); 

{Підпункт "а" пункту 3 частини першої статті 89 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 3612-VI від 07.07.2011 - зміна діє до 31 грудня 2014 року; 

із змінами, внесеними згідно із Законами № 5081-VI від 05.07.2012, № 79-VIII 

від 28.12.2014; в редакції Законів № 176-VIII від 10.02.2015, № 212-VIII від 

02.03.2015, № 2233-VIII від 07.12.2017} 

а-1) первинну медичну допомогу (медичні амбулаторії, фельдшерсько-

акушерські і фельдшерські пункти, центри первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги та інші заклади охорони здоров’я, що надають 

первинну медичну допомогу); 

{Пункт 3 частини першої статті 89 доповнено підпунктом "а-1" згідно 

із Законом № 2233-VIII від 07.12.2017} 



б) програми медико-санітарної освіти (центри здоров'я і заходи з 

санітарної освіти); 

{Підпункт "б" пункту 3 частини першої статті 89 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 

року} 

в) інші державні програми медичної та санітарної допомоги 

(територіальні медичні об’єднання, центри медичної статистики, 

автопідприємства санітарного транспорту, інші програми і заходи); 

{Пункт 3 частини першої статті 89 доповнено підпунктом "в" згідно із 

Законом № 212-VIII від 02.03.2015} 

г) оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами 

охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, місцеві 

програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, що 

надають первинну медичну допомогу, та місцеві програми надання 

населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги населенню; 

{Пункт 3 частини першої статті 89 доповнено підпунктом "г" згідно із 

Законом № 2233-VIII від 07.12.2017} 

ґ) оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів 

охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам, для 

забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій 

медичного обслуговування населення; 

{Пункт 3 частини першої статті 89 доповнено підпунктом "ґ" згідно із 

Законом № 2233-VIII від 07.12.2017; із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 907-IX від 17.09.2020; в редакції Закону № 1081-IX від 15.12.2020} 

д) місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів 

охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам, 

місцеві програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, 

передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування 

населення; 



{Пункт 3 частини першої статті 89 доповнено підпунктом "д" згідно із 

Законом № 2233-VIII від 07.12.2017; із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 907-IX від 17.09.2020; в редакції Закону № 1081-IX від 15.12.2020} 

е) місцеві програми громадського здоров’я; 

{Пункт 3 частини першої статті 89 доповнено підпунктом "е" згідно із 

Законом № 2233-VIII від 07.12.2017} 

4) соціальний захист та соціальне забезпечення: 

а) державні програми соціального забезпечення: притулки для дітей, 

центри соціально-психологічної реабілітації дітей та соціальні гуртожитки 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо не 

менше 70 відсотків кількості дітей, які перебувають у цих закладах, припадає 

на територію відповідної територіальної громади), малі групові будинки; 

територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг); центри соціальної реабілітації дітей з інвалідністю; центри 

професійної реабілітації осіб з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу, 

прийомні сім’ї; компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги; 

{Підпункт "а" пункту 4 частини першої статті 89 із змінами, внесеними 

згідно із Законами № 2621-VIII від 22.11.2018, № 907-IX від 17.09.2020 - 

вводиться в дію з 1 січня 2021 року} 

(…) 

в) державні програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для 

окремих категорій громадян; 

г) сільські, селищні та міські програми і заходи щодо реалізації державної 

політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї, у тому числі утримання та 

програми центрів соціальних служб; 



{Підпункт "г" пункту 4 частини першої статті 89 в редакції Закону № 

907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року; із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 

5) державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми 

(сільські, селищні та міські палаци і будинки культури, клуби, центри 

дозвілля, інші клубні заклади, бібліотеки, театри, музеї, виставки, центри 

культурних послуг, мистецькі школи, студії, інші заклади культури, 

включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус 

академічних, національних), зоопарки комунальної власності; 

{Пункт 5 частини першої статті 89 в редакції Закону № 79-VIII від 

28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 914-VIII від 

24.12.2015, № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року; в 

реедакції Закону № 2042-IX від 15.02.2022} 

6) фізичну культуру і спорт: утримання та навчально-тренувальна робота 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів (крім шкіл республіканського 

Автономної Республіки Крим і обласного значення), заходи з фізичної 

культури і спорту та фінансова підтримка місцевих осередків всеукраїнських 

громадських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних 

споруд місцевого значення. 

{Пункт 6 частини першої статті 89 із змінами, внесеними згідно 

із Законами № 79-VIII від 28.12.2014, № 1081-IX від 15.12.2020} 

{Частина перша статті 89 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014} 

Стаття 90. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної 

Республіки Крим та обласних бюджетів 

{Назва статті 90 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-VIII від 

28.12.2014} 

1. До видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки 

Крим і обласних бюджетів, належать видатки на: 



{Абзац перший частини першої статті 90 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 79-VIII від 28.12.2014} 

1) державне управління: 

а) представницьку і виконавчу владу Автономної Республіки Крим; 

(…) 

2) освіту: 

а) загальну середню освіту: 

спеціальні школи, санаторні школи, ліцеї (засновником яких є обласна 

рада); 

{Абзац другий підпункту "а" пункту 2 частини першої статті 90 в 

редакції Закону № 1081-IX від 15.12.2020} 

дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри (крім дитячих будинків, 

навчально-реабілітаційних центрів, визначених у підпункті "б" пункту 2 

частини першої статті 89 цього Кодексу); 

заклади загальної середньої освіти державної власності (крім закладів, 

визначених у підпункті "а" пункту 7 частини першої статті 87 цього 

Кодексу); 

заклади спеціалізованої освіти: мистецькі, спортивні, військові 

(військово-морські, військово-спортивні), наукові ліцеї, ліцеї з посиленою 

військово-фізичною підготовкою (якщо не менше 70 відсотків кількості 

учнів, які здобувають освіту у відповідному закладі освіти, є жителями 

населених пунктів, розташованих на території Автономної Республіки Крим 

чи області (крім відповідної територіальної громади, де розташований такий 

заклад); 

{Підпункт "а" пункту 2 частини першої статті 90 із змінами, внесеними 

згідно із Законами № 1794-VIII від 20.12.2016, № 2621-VIII від 22.11.2018; в 

редакції  Законів № 293-IX від 14.11.2019, № 1081-IX від 15.12.2020} 

 (…) 

б) професійну (професійно-технічну) освіту (на оплату послуг з 

підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах 



професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти 

державної та/або комунальної власності (крім закладів, визначених у 

підпункті "е" пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу)); 

{Підпункт "б" пункту 2 частини першої статті 90 із змінами, 

внесеними згідно із Законами № 79-VIII від 28.12.2014, № 212-VIII від 

02.03.2015, № 914-VIII від 24.12.2015, № 1789-VIII від 20.12.2016, № 2233-VIII 

від 07.12.2017; в редакції  Закону № 293-IX від 14.11.2019} 

б-1) фахову передвищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців на 

умовах державного та/або регіонального замовлення у закладах фахової 

передвищої освіти державної та/або комунальної власності (крім закладів, 

визначених у підпункті "в" пункту 2 частини першої статті 89 цього 

Кодексу); 

{Пункт 2 частини першої статті 90 доповнено підпунктом "б-1" згідно 

із Законом № 293-IX від 14.11.2019} 

в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та 

науково-педагогічних кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах 

вищої освіти комунальної власності (крім закладів, визначених у підпункті 

"ґ" пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу); 

{Підпункт "в" пункту 2 частини першої статті 90 в редакції Законів № 

79-VIII від 28.12.2014, № 293-IX від 14.11.2019} 

г) післядипломну освіту (на оплату послуг з підвищення кваліфікації та 

перепідготовки кадрів на умовах регіонального замовлення); 

{Підпункт "г" пункту 2 частини першої статті 90 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 3614-VI від 07.07.2011} 

ґ) позашкільну освіту (заходи і заклади національного, державного, 

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з 

позашкільної роботи з дітьми); 

{Підпункт "ґ" пункту 2 частини першої статті 90 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014} 

д) інші державні освітні програми; 



3) охорону здоров'я: 

а) консультативну амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу 

(лікарні республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 

значення), центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 

станції екстреної (швидкої) медичної допомоги; 

{Підпункт "а" пункту 3 частини першої статті 90 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 5081-VI від 05.07.2012} 

б) спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу 

(спеціалізовані лікарні, поліклініки, включаючи стоматологічні, центри, 

диспансери, госпіталі для ветеранів війни, будинки дитини, станції 

переливання крові); 

{Підпункт "б" пункту 3 частини першої статті 90 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014} 

в) санаторно-курортну допомогу (санаторії для хворих на туберкульоз, 

санаторії для дітей та підлітків, санаторії медичної реабілітації); 

г) інші державні програми медичної та санітарної допомоги (медико-

соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи, центри медичної 

статистики, територіальні медичні об’єднання, автопідприємства санітарного 

транспорту, бази спецмедпостачання, центри здоров'я і заходи санітарної 

освіти, регіональні заходи з реалізації державних програм, інші програми і 

заходи); 

{Підпункт "г" пункту 3 частини першої статті 90 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 212-VIII від 02.03.2015} 

ґ) оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів 

охорони здоров’я, які є об’єктами права спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласних рад, для 

забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій 

медичного обслуговування населення; 



{Пункт 3 частини першої статті 90 доповнено підпунктом "ґ" згідно із 

Законом № 2233-VIII від 07.12.2017; в редакції Закону № 1081-IX від 

15.12.2020} 

д) регіональні програми розвитку та підтримки комунальних закладів 

охорони здоров’я, які є об’єктами права спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласних рад, і 

регіональні програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, 

передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування 

населення; 

{Пункт 3 частини першої статті 90 доповнено підпунктом "д" згідно із 

Законом № 2233-VIII від 07.12.2017} 

е) регіональні програми громадського здоров’я; 

{Пункт 3 частини першої статті 90 доповнено підпунктом "е" згідно із 

Законом № 2233-VIII від 07.12.2017} 

є) інші заклади та заходи у системі охорони здоров’я (будинки дитини, 

заклади служби крові, медико-соціальні експертні комісії, бюро 

судмедекспертизи, бази спецмедпостачання); 

{Пункт 3 частини першої статті 90 доповнено підпунктом "є" згідно із 

Законом № 293-IX від 14.11.2019} 

4) соціальний захист та соціальне забезпечення: 

а) державні програми соціального захисту та соціального забезпечення: 

виплати компенсації реабілітованим; дитячі будинки-інтернати; навчання та 

трудове влаштування осіб з інвалідністю; будинки-інтернати для громадян 

похилого віку та осіб з інвалідністю; будинки-інтернати для дітей з 

інвалідністю; центри з нарахування та здійснення соціальних виплат; 

притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей та 

соціальні гуртожитки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування (крім відповідних притулків, центрів і гуртожитків, визначених у 

підпункті "а" пункту 4 частини першої статті 89 цього Кодексу); пільгове 

медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок 



Чорнобильської катастрофи; компенсаційні виплати особам з інвалідністю на 

бензин (пальне), ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне 

обслуговування, а також на встановлення телефонів особам з інвалідністю I і 

II груп; відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни; центри соціальної реабілітації дітей з 

інвалідністю, центри професійної реабілітації осіб з інвалідністю; 

{Підпункт "а" пункту 4 частини першої статті 90 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014} 

б) республіканські Автономної Республіки Крим та обласні програми і 

заходи з реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї, в 

тому числі утримання та програми республіканського Автономної 

Республіки Крим і обласних центрів соціальних служб; 

{Підпункт "б" пункту 4 частини першої статті 90 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 

в) інші державні соціальні програми; 

5) культуру і мистецтво: 

а) державні культурно-освітні програми (національні, державні, 

республіканські Автономної Республіки Крим та обласні заповідники, 

бібліотеки, музеї та виставки, включаючи заклади та установи комунальної 

власності, яким надано статус національних); 

{Підпункт "а" пункту 5 частини першої статті 90 в редакції Закону № 

79-VIII від 28.12.2014} 

б) державні театрально-видовищні програми (філармонії, художні, 

музичні колективи і ансамблі, театри, концертні і циркові організації, палаци, 

будинки культури, інші заклади національного, державного, 

республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, інші 

заклади та заходи в галузі мистецтва, включаючи заклади та установи 

комунальної власності, яким надано статус національних); 

{Підпункт "б" пункту 5 частини першої статті 90 в редакції Закону № 

79-VIII від 28.12.2014} 



в) інші державні культурно-мистецькі програми; 

6) фізичну культуру і спорт: 

а) програми з розвитку фізичної культури і спорту (утримання та 

навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів 

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення (крім 

шкіл, визначених у підпункті "б" цього пункту), шкіл вищої спортивної 

майстерності, центрів олімпійської підготовки, центрів фізичного здоров’я 

населення республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 

значення, штатних спортивних команд резервного спорту, заходи з фізичної 

культури і спорту республіканського Автономної Республіки Крим та 

обласного значення, включаючи підготовку збірних команд регіону до участі 

у спортивних змаганнях державного рівня, фінансова підтримка 

республіканського Автономної Республіки Крим та обласних осередків 

всеукраїнських громадських об’єднань фізкультурно-спортивної 

спрямованості і спортивних споруд республіканського Автономної 

Республіки Крим та обласного значення); 

{Підпункт "а" пункту 6 частини першої статті 90 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 

б) програми з розвитку фізичної культури, спорту, фізкультурно-

спортивної реабілітації осіб з інвалідністю (центри республіканського 

Автономної Республіки Крим та обласного значення з розвитку фізичної 

культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацькі спортивні школи для 

осіб з інвалідністю усіх типів; проведення заходів з фізкультурно-спортивної 

реабілітації осіб з інвалідністю, навчально-тренувальних зборів і змагань 

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з 

фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, підготовка збірних команд 

регіону до участі у спортивних змаганнях державного рівня); 

{Пункт 6 частини першої статті 90 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 79-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 2011-VIII від 

12.04.2017} 



7) програми природоохоронних заходів місцевого значення, проекти 

реструктуризації та ліквідації об’єктів підприємств гірничої хімії, підземного 

видобутку залізної руди, консервації ртутного виробництва, утримання 

водовідливних комплексів. 

{Частину першу статті 90 доповнено пунктом 7 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 914-VIII 

від 24.12.2015, № 2233-VIII від 07.12.2017; в редакції Закону № 2621-VIII від 

22.11.2018} 

Стаття 91. Видатки місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з 

усіх місцевих бюджетів 

{Назва статті 91 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-VIII від 

28.12.2014} 

1. До видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх 

місцевих бюджетів, належать видатки на: 

1) місцеву пожежну охорону; 

1-1) муніципальні формування з охорони громадського порядку; 

{Частину першу статті 91 доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014} 

2) органи місцевого самоврядування; 

{Пункт 2 частини першої статті 91 в редакції Закону № 79-VIII від 

28.12.2014} 

3) соціальний захист та соціальне забезпечення: 

а) програми місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї, у 

тому числі на підтримку діяльності молодіжних центрів; 

{Підпункт "а" пункту 3 частини першої статті 91 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 2233-VIII від 07.12.2017} 

б) місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення; 

в) програми соціального захисту малозабезпеченої категорії учнів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти; 



{Підпункт "в" пункту 3 частини першої статті 91 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 293-IX від 14.11.2019} 

г) центри обліку та заклади соціального захисту для бездомних осіб, 

центри соціальної адаптації осіб, звільнених з установ виконання покарань; 

{Підпункт "г" пункту 3 частини першої статті 91 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 4318-VI від 12.01.2012} 

ґ) компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян; 

д) компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги; 

е) надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів на 

виконання програм (проектів, заходів) відповідного адміністративно-

територіального рівня; 

{Підпункт "е" пункту 3 частини першої статті 91 в редакції Закону № 

2621-VIII від 22.11.2018} 

(…) 

5) місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою населених пунктів; 

6) культурно-мистецькі програми місцевого значення; 

{Пункт 6 частини першої статті 91 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 79-VIII від 28.12.2014} 

7) програми підтримки кінематографії та засобів масової інформації; 

{Пункт 7 частини першої статті 91 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 79-VIII від 28.12.2014} 

8) місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту, включаючи 

заходи із залучення населення до фізичної активності та занять спортом; 

{Пункт 8 частини першої статті 91 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 2042-IX від 15.02.2022} 



9) типове проектування, реставрацію та охорону пам'яток архітектури; 

{Пункт 9 частини першої статті 91 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 79-VIII від 28.12.2014} 

10) транспорт, дорожнє господарство: 

а) регулювання цін (тарифів) на перевезення пасажирів у пасажирському 

транспорті за рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу 

місцевого самоврядування відповідно до наданих повноважень; 

б) експлуатацію дорожньої системи місцевого значення (у тому числі 

роботи, що проводяться спеціалізованими монтажно-експлуатаційними 

підрозділами); 

в) будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також 

капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших 

доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як 

співфінансування на договірних засадах); 

{Підпункт "в" пункту 10 частини першої статті 91 із змінами, 

внесеними згідно із Законами № 79-VIII від 28.12.2014, № 491-VIII від 

02.06.2015} 

11) заходи з організації рятування на водах; 

12) обслуговування місцевого боргу; 

13) програми природоохоронних заходів місцевого значення, заходи 

програм у сфері житлово-комунального господарства з будівництва та 

реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд, доочищення 

питної води, модернізації систем теплопостачання, заміни природного газу 

альтернативними видами палива, модернізації та ремонту ліфтового 

господарства, реконструкції та ремонту житлових будинків, оснащення 

житлового фонду будинковими засобами обліку енергоносіїв та споживання 

води, капітального ремонту, реконструкції, будівництва мереж зовнішнього 

освітлення вулиць, капітального ремонту гуртожитків, що передаються у 



власність територіальних громад, впровадження енергозберігаючих 

технологій; 

{Пункт 13 частини першої статті 91 в редакції Закону № 79-VIII від 

28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 118-VIII від 

15.01.2015} 

14) управління комунальним майном; 

15) регулювання земельних відносин; 

16) заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру в межах повноважень, 

встановлених законом; 

17) заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної 

підготовки місцевого значення; 

{Пункт 17 частини першої статті 91 в редакції Закону № 2621-VIII від 

22.11.2018} 

18) проведення місцевих виборів у випадках, передбачених законом, та 

республіканських Автономної Республіки Крим і місцевих референдумів; 

19) членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування та їх 

добровільних об'єднань; 

20) підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб 

місцевого самоврядування; 

{Пункт 20 частини першої статті 91 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 79-VIII від 28.12.2014} 

(…) 

20-2) реалізацію програм допомоги і грантів Європейського Союзу, 

урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ; 

{Частину першу статті 91 доповнено пунктом 20-2 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 2233-VIII від 07.12.2017} 

20-3) програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для 

окремих категорій громадян; 



{Частину першу статті 91 доповнено пунктом 20-3 згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014} 

20-4) пільги з послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги, 

що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та 

батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною; постраждалим учасникам Революції Гідності; особам, які 

мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та 

батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; 

ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам 

Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної 

пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; 

ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) 

померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової 

міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної 

кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та 

ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України; особам, звільненим з військової служби, які стали особами з 

інвалідністю під час проходження військової служби; особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю та особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I 

групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого); 

реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок 

репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час 

опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам 



сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають 

відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в 

яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над 

якими встановлено опіку чи піклування; 

{Частину першу статті 91 доповнено пунктом 20-4 згідно із Законом № 

1789-VIII від 20.12.2016; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2233-

VIII від 07.12.2017, № 2621-VIII від 22.11.2018} 

20-5) місцеві програми підтримки здобуття професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої та вищої освіти на умовах регіонального 

замовлення у відповідних закладах освіти; 

{Частину першу статті 91 доповнено пунктом 20-5 згідно із Законом № 

293-IX від 14.11.2019} 

20-6) місцеві програми підтримки автомобільних підприємств 

санітарного транспорту; 

{Частину першу статті 91 доповнено пунктом 20-6 згідно із Законом № 

1081-IX від 15.12.2020} 

21) інші програми, пов'язані з виконанням власних повноважень, 

затверджені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною 

місцевою радою згідно із законом. 

{Частина перша статті 91 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014}  

(…) 

Стаття 93. Передача коштів між місцевими бюджетами на 

здійснення видатків місцевих бюджетів 

{Назва статті 93 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-VIII від 

28.12.2014} 

1. Місцева рада може передати кошти на здійснення окремих видатків 

місцевих бюджетів іншій місцевій раді у вигляді міжбюджетного трансферту 

до відповідного місцевого бюджету, у тому числі якщо на території 

територіальної громади недостатньо бюджетних установ, інших суб’єктів 



господарювання комунальної власності, які забезпечують надання публічних 

послуг, визначених пунктом 2 частини першої статті 86 цього Кодексу. 

{Частина перша статті 93 в редакції Законів № 79-VIII від 

28.12.2014, № 837-VIII від 26.11.2015; із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 

 (…) 

3. Передача коштів між місцевими бюджетами здійснюється на підставі 

рішень відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і укладання 

договору. 

{Частина третя статті 93 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2233-VIII від 07.12.2017}  

 (…) 

Глава 16. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 

Стаття 96. Види міжбюджетних трансфертів 

1. Міжбюджетні трансферти поділяються на: 

1) базову дотацію (трансферт, що надається з державного бюджету 

місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання 

податкоспроможності територій); 

{Пункт 1 частини першої статті 96 в редакції Закону № 79-VIII від 

28.12.2014} 

2) субвенції; 

3) реверсну дотацію (кошти, що передаються до державного бюджету з 

місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності 

територій); 

{Пункт 3 частини першої статті 96 в редакції Закону № 79-VIII від 

28.12.2014} 

4) додаткові дотації. 

Стаття 97. Трансферти, що надаються з Державного бюджету 

України місцевим бюджетам 



1. У Державному бюджеті України можуть передбачатися такі 

трансферти місцевим бюджетам: 

1) базова дотація; 

{Пункт 1 частини першої статті 97 в редакції Закону № 79-VIII від 

28.12.2014} 

(…) 

3) субвенції на здійснення державних програм соціального захисту; 

4) додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів 

внаслідок надання пільг, встановлених державою; 

{Пункт 4 частини першої статті 97 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 79-VIII від 28.12.2014} 

(…) 

4-2) додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я; 

{Частину першу статті 97 доповнено пунктом 4-2 згідно із Законом № 

2233-VIII від 07.12.2017} 

5) субвенція на виконання інвестиційних проектів; 

6) освітня субвенція; 

{Пункт 6 частини першої статті 97 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 3614-VI від 07.07.2011; в редакції Закону № 79-VIII від 

28.12.2014} 

6-1) субвенція на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами; 

{Частину першу статті 97 доповнено пунктом 6-1 згідно із Законом № 

2621-VIII від 22.11.2018} 

(…) 

8) медична субвенція; 

{Пункт частини першої статті 97 в редакції Закону № 79-VIII від 

28.12.2014} 

(…) 



10) субвенція на фінансування заходів соціально-економічної 

компенсації ризику населення, яке проживає на території зони 

спостереження; 

{Пункт частини першої статті 97 в редакції Закону № 79-VIII від 

28.12.2014} 

11-1) субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 

ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах; 

{Частину першу статті 97 доповнено пунктом 11-1 згідно із Законом № 

1763-VIII від 17.11.2016} 

12) інші додаткові дотації та інші субвенції. 

{Пункт частини першої статті 97 в редакції Закону № 79-VIII від 

28.12.2014} 

2. Порядок та умови надання субвенцій з державного бюджету місцевим 

бюджетам визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам, яка вперше визначена законом про Державний бюджет України, 

затверджуються Кабінетом Міністрів України не пізніше 30 днів з дня 

набрання ним чинності. 

(…) 

Розподіл додаткових дотацій між місцевими бюджетами здійснюється на 

підставі критеріїв, визначених Кабінетом Міністрів України. 

{Частину другу статті 97 доповнено абзацом третім згідно із Законом 

№ 3614-VI від 07.07.2011} 

3. У Державному бюджеті України затверджується обсяг міжбюджетних 

трансфертів окремо для кожного з відповідних місцевих бюджетів, якщо є 

підстави для надання та отримання відповідних міжбюджетних трансфертів. 

{Частина третя статті 97 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014} 

(…) 



Стаття 98. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності 

обласних бюджетів 

1. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності обласних 

бюджетів здійснюється окремо за надходженнями податку на прибуток 

підприємств та податку на доходи фізичних осіб з урахуванням таких 

параметрів: 

1) кількість населення; 

2) надходження податку на прибуток підприємств, визначеного пунктом 

1-1 частини першої статті 66 цього Кодексу, за останній звітний бюджетний 

період; 

3) надходження податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 

1 частини першої статті 66 цього Кодексу, за останній звітний бюджетний 

період; 

4) індекси податкоспроможності відповідного обласного бюджету, що 

визначаються окремо за надходженнями податку на прибуток підприємств та 

податку на доходи фізичних осіб. 

2. Індекс податкоспроможності відповідного обласного бюджету є 

коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності такого бюджету 

порівняно з аналогічним середнім показником по всіх обласних бюджетах 

України у розрахунку на одну людину. 

3. При здійсненні вирівнювання враховується значення індексу 

податкоспроможності відповідного обласного бюджету. 

Якщо значення індексу: 

в межах 0,9-1,1 - вирівнювання не здійснюється; 

менше 0,9 - надається базова дотація відповідному обласному бюджету в 

обсязі 80 відсотків суми, необхідної для досягнення значення такого індексу 

забезпеченості відповідного бюджету 0,9; 

більше 1,1 - передається реверсна дотація з відповідного обласного 

бюджету в обсязі 50 відсотків суми, що перевищує значення такого індексу 

1,1. 



{Стаття 98 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5428-VI від 

16.10.2012, № 1592-VII від 04.07.2014; в редакції Закону № 79-VIII від 

28.12.2014} 

Стаття 99. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності 

бюджетів місцевого самоврядування, крім бюджетів міст Києва та 

Севастополя і районів у містах 

{Назва статті 99 із змінами, внесеними згідно із Законами № 837-VIII від 

26.11.2015, № 2233-VIII від 07.12.2017; в редакції Закону № 907-IX від 

17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року} 

1. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів 

місцевого самоврядування, крім бюджетів міст Києва та Севастополя і 

районів у містах, здійснюється з урахуванням таких параметрів: 

{Абзац перший частини першої статті 99 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 837-VIII від 26.11.2015; в редакції Закону № 907-IX від 

17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року} 

1) кількість населення; 

2) надходження податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 

1 частини першої статті 64 цього Кодексу, за останній звітний бюджетний 

період; 

3) індекс податкоспроможності відповідного бюджету. 

{Частина перша статті 99 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2233-VIII від 07.12.2017} 

2. Індекс податкоспроможності є коефіцієнтом, що визначає рівень 

податкоспроможності бюджету місцевого самоврядування порівняно з 

аналогічним середнім показником по всіх бюджетах місцевого 

самоврядування в Україні (крім бюджетів міст Києва та Севастополя) у 

розрахунку на одну людину. 

{Частина друга статті 99 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

837-VIII від 26.11.2015, № 2233-VIII від 07.12.2017; в редакції Закону № 907-

IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року} 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17/ed20210101#n1017
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17/ed20210101#n1017


3. При здійсненні вирівнювання враховується значення індексу 

податкоспроможності відповідного бюджету. 

Якщо значення індексу: 

в межах 0,9-1,1 - вирівнювання не здійснюється; 

менше 0,9 - надається базова дотація відповідному бюджету в обсязі 80 

відсотків суми, необхідної для досягнення значення такого індексу 

забезпеченості відповідного бюджету 0,9; 

більше 1,1 - передається реверсна дотація з відповідного бюджету в 

обсязі 50 відсотків суми, що перевищує значення такого індексу 1,1. 

{Стаття 99 в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014} 

Стаття 100. Індекс податкоспроможності місцевого бюджету 

1. Індекси податкоспроможності місцевих бюджетів не можуть 

змінюватися і переглядатися частіше, ніж один раз на рік, крім випадків: 

виділення нових або зміни статусу вже існуючих адміністративно-

територіальних одиниць; 

зміни податкового законодавства. 

Зміна обсягу надходжень податку на прибуток підприємств та податку на 

доходи фізичних осіб за відповідний бюджетний період, у тому числі у разі 

зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання та його реєстрації як 

платника податків за новим місцезнаходженням, повинна бути підтверджена 

органами стягнення. 

{Абзац п'ятий  частини першої статті 100 в редакції Закону № 2042-IX 

від 15.02.2022} 

{Стаття 100 в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014} 

Стаття 101. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами 

(…) 

2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та місцеві ради можуть 

передбачати у відповідних бюджетах такі види міжбюджетних трансфертів: 

1) субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію 

негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування; 



(…) 

4) субвенції на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на 

будівництво або реконструкцію об'єктів спільного користування; 

5) дотації та інші субвенції. 

{Пункт 5 частини другої статті 101 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 79-VIII від 28.12.2014} 

Умови надання субвенцій, зазначених у цій частині статті, визначаються 

відповідним договором сторін, якщо інше не встановлено цим Кодексом. 

(…) 

Стаття 103. Додаткова дотація на компенсацію втрат доходів 

місцевих  

бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг 

{Назва статті 103 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-VIII від 

28.12.2014} 

1. Надання державою податкових пільг, які зменшують доходи місцевих 

бюджетів, має супроводжуватися наданням додаткової дотації з державного 

бюджету місцевим бюджетам на компенсацію відповідних втрат доходів 

місцевих бюджетів. 

{Частина перша статті 103 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

79-VIII від 28.12.2014} 

(…) 

Стаття 103-1. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 

утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 

1. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове 

забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності у населених пунктах надається за рахунок 

джерел формування державного дорожнього фонду, визначених пунктом 



1 частини другої статті 24-2 цього Кодексу, з урахуванням положень частини 

четвертої статті 24-2 цього Кодексу. 

{Абзац перший частини першої статті 103-1 із змінами, внесеними 

згідно із Законами № 1081-IX від 15.12.2020, № 2042-IX від 15.02.2022} 

У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги 

зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, 

обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя. 

2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове 

забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється таким 

чином: 

90 відсотків загального обсягу субвенції розподіляється між 

відповідними місцевими бюджетами (крім бюджету міста Києва) залежно від 

протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 

січня року, що передує плановому. Зазначені кошти можуть спрямовуватися 

на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг 

комунальної власності в населених пунктах у розмірі не більше 20 відсотків 

обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет 

України для відповідного місцевого бюджету, а також на погашення та 

обслуговування місцевого боргу за місцевими запозиченнями, залученими 

для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах 

загального користування місцевого значення та комунальної власності, у 

розмірі не більше 30 відсотків обсягу такої субвенції, затвердженого законом 

про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету. 

Обсяги та напрями використання коштів за рахунок таких місцевих 

запозичень затверджуються відповідною обласною державною 



адміністрацією з подальшим погодженням з Комітетом Верховної Ради 

України з питань бюджету; 

{Абзац другий частини другої статті 103 -

1 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2621-VIII від 22.11.2018; в редакції Закону № 677-IX від 

04.06.2020} 

10 відсотків загального обсягу субвенції надається бюджету міста Києва 

на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 

вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві. 

{Частина друга статті 103-1 в редакції Закону № 2233-VIII від 

07.12.2017} 

3. Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного 

середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах із 

зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких 

об’єктів затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

відповідною обласною державною адміністрацією, Київською та 

Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері дорожнього господарства. 

{Частина третя статті 103-1 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2233-VIII від 07.12.2017} 

4. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове 

забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності у населених пунктах перераховується за рахунок 

фактичних доходів спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом 

надання зазначеної субвенції. 

{До Кодексу включено статтю 103-1 згідно із Законом № 1763-VIII від 

17.11.2016} 

Стаття 103-2. Освітня субвенція 



1. Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями 

педагогічних працівників у таких типах закладів освіти: 

1) початкові школи, гімназії (крім дошкільних підрозділів у таких 

закладах), ліцеї; 

{Пункт 1 частини першої статті 103-2 в редакції Закону № 1081-IX від 

15.12.2020} 

2)  спеціальні школи; 

{Пункт 2 частини першої статті 103-2 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 

3) заклади спеціалізованої освіти: мистецькі, спортивні, військові 

(військово-морські, військово-спортивні), наукові ліцеї, ліцеї з посиленою 

військово-фізичною підготовкою; 

{Пункт 3 частини першої статті 103-2 в редакції Закону № 1081-IX від 

15.12.2020} 

4) дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри, інклюзивно-

ресурсні центри; 

5) заклади професійної (професійно-технічної) освіти державної та 

комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної 

загальної середньої освіти; 

6) заклади фахової передвищої освіти і коледжі державної та 

комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної 

загальної середньої освіти. 

{Частина перша статті 103-2 із змінами, внесеними згідно із Законами 

№ 1789-VIII від 20.12.2016, № 1794-VIII від 20.12.2016, № 2233-VIII від 

07.12.2017, № 2621-VIII від 22.11.2018; в редакції Закону № 293-IX від 

14.11.2019} 

2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги 

освітньої субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, 

обласних бюджетів і бюджетів місцевого самоврядування. 



{Частина друга статті 103-2 в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - 

вводиться в дію з 1 січня 2021 року} 

3. Освітня субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на 

основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та 

затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі 

параметри: 

1) кількість учнів закладів загальної середньої освіти, учнів, які 

здобувають повну загальну середню освіту в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності, студентів, 

які здобувають повну загальну середню освіту в закладах фахової 

передвищої освіти і коледжах державної та комунальної власності, у міській 

та сільській місцевості, гірських населених пунктах; 

{Абзац другий частини третьої статті 103-2 із змінами, внесеними 

згідно із Законами № 1789-VIII від 20.12.2016, № 2621-VIII від 22.11.2018; в 

редакції Закону № 293-IX від 14.11.2019} 

2) розрахункова наповнюваність класів; 

{Пункт 2 частини третьої статті 103-2 в редакції Закону № 2233-VIII 

від 07.12.2017} 

3) навчальні плани. 

{Абзац четвертий частини третьої статті 103-2 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 1789-VIII від 20.12.2016; пункт 3 частини третьої 

статті 103-2 в редакції Закону № 2233-VIII від 07.12.2017} 

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості, що використовується 

для розподілу освітньої субвенції, визначається Кабінетом Міністрів України 

з урахуванням зазначених параметрів. 

{Частину третю статті 103-2 доповнено новим абзацом згідно із 

Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 

При цьому у складі зазначеної субвенції передбачається резерв коштів, 

обсяг якого не може перевищувати 1 відсотка загального обсягу субвенції. 



{Абзац п'ятий частини третьої статті 103-2 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 1789-VIII від 20.12.2016} 

Кабінет Міністрів України здійснює розподіл резерву освітньої субвенції 

та може визначати напрями використання таких коштів. 

{Частину третю статті 103-2 доповнено абзацом шостим згідно із 

Законом № 1789-VIII від 20.12.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом 

№ 2233-VIII від 07.12.2017} 

4. Залишки коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного 

періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і 

використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням 

цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази 

закладів освіти державної та комунальної власності, зазначених у частині 

першій цієї статті. 

{Частина четверта статті 103-2 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 293-IX від 14.11.2019} 

{Кодекс доповнено статтею 103-2 згідно із Законом № 79-VIII від 

28.12.2014} 

 (…) 

Стаття 103-4 Медична субвенція 

1. Медична субвенція спрямовується на видатки місцевих бюджетів, 

передбачені у пункті 3 частини першої статті 89 (крім підпункту "г") та 

пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу, для оплати поточних 

видатків, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. 

{Частина перша статті 103-4 в редакції Законів № 914-VIII від 

24.12.2015, № 1789-VIII від 20.12.2016; із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2233-VIII від 07.12.2017} 

2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги 

медичної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, 

обласних бюджетів і районних бюджетів, міських (міст Києва та 

Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та 



обласного значення) бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних 

громад. 

3. Медична субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на 

основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони 

здоров’я, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, 

зокрема, такі параметри: 

1) кількість населення відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці; 

2) коригуючі коефіцієнти, що враховують відмінності у вартості надання 

медичної допомоги; 

3) особливості надання медичної допомоги у гірських населених 

пунктах. 

При цьому у складі зазначеної субвенції передбачається резерв коштів, 

обсяг якого не може перевищувати 1 відсотка загального обсягу субвенції. 

{Абзац п'ятий частини третьої статті 103-4 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 1789-VIII від 20.12.2016} 

Кабінет Міністрів України здійснює розподіл резерву медичної субвенції 

та може визначати напрями використання таких коштів. 

{Частину третю статті 103-4 доповнено абзацом шостим згідно із 

Законом № 1789-VIII від 20.12.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом 

№ 2233-VIII від 07.12.2017} 

4. Залишки коштів за медичною субвенцією на кінець бюджетного 

періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і можуть 

використовуватися у наступному бюджетному періоді з урахуванням 

цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази 

закладів охорони здоров’я. 

{Частина четверта статті 103-4 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1789-VIII від 20.12.2016} 



{Кодекс доповнено статтею 103-4 згідно із Законом № 79-VIII від 

28.12.2014} 

(…) 

Стаття 108. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів 

1. Міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам 

перераховуються з рахунків державного бюджету органами Казначейства 

України бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, 

бюджетам міст Києва і Севастополя, іншим бюджетам місцевого 

самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні 

трансферти. 

{Частина перша статті 108 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

79-VIII від 28.12.2014, № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 

2021 року} 

2. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів з державного 

бюджету місцевим бюджетам, реверсної дотації, а також порядок 

перерахування міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами 

визначаються Кабінетом Міністрів України і мають забезпечувати 

своєчасність, рівномірність, гарантованість та повноту перерахування 

трансфертів. 

Відповідно до розпису Державного бюджету України органами 

Казначейства України здійснюється перерахування базової дотації та 

реверсної дотації щодекадно, освітньої і медичної субвенцій - двічі на місяць, 

а субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами - один раз на місяць. 

{Абзац другий частини другої статті 108 в редакції Закону № 212-VIII 

від 02.03.2015; із змінами, внесеними згідно із Законами № 914-VIII від 

24.12.2015, № 2621-VIII від 22.11.2018} 

{Частина друга статті 108 в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014} 

(…) 

http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/79-19/paran470#n470
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/79-19/paran470#n470


6. Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної 

Ради України з питань бюджету може здійснювати розподіл та перерозподіл 

обсягів субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету місцевим 

бюджетам між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних 

субвенцій та додаткових дотацій. При цьому обсяги субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів розподіляються у порядку, визначеному відповідним законом 

про місцеві вибори. Особливості розподілу обсягів освітньої субвенції і 

медичної субвенції щодо резерву коштів та перерозподілу обсягів таких 

субвенцій між місцевими бюджетами можуть визначатися законом про 

Державний бюджет України. 

{Частина шоста статті 108 із змінами, внесеними згідно із Законами 

№ 2592-VI від 07.10.2010, № 2856-VI від 23.12.2010, № 5428-VI від 16.10.2012; 

в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 212-VIII від 02.03.2015, № 595-VIII від 14.07.2015, № 914-VIII від 

24.12.2015, № 293-IX від 14.11.2019} 

7. Місцева державна адміністрація може приймати рішення щодо 

розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету 

місцевим бюджетам у період між сесіями відповідної місцевої ради за умови 

делегування нею таких повноважень місцевій державній адміністрації з 

наступним внесенням змін до рішення про місцевий бюджет. 

{Статтю 108 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 5428-VI 

від 16.10.2012}  

(…) 

Стаття 115. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів 

відповідних місцевих рад з контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства 



1. Контроль за відповідністю бюджетному законодавству показників 

затверджених бюджетів, розпису бюджету, кошторисів бюджетних установ 

та інших документів, які використовуються у бюджетному процесі, 

здійснюється: 

1) Радою міністрів Автономної Республіки Крим - щодо бюджетів 

місцевого самоврядування та районних бюджетів Автономної Республіки 

Крим; 

{Пункт 1 частини першої статті 115 в редакції Закону № 907-IX від 

17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року; із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 1081-IX від 15.12.2020} 

2) обласними державними адміністраціями - щодо бюджетів місцевого 

самоврядування та районних бюджетів; 

{Пункт 2 частини першої статті 115 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 176-VIII від 10.02.2015; в редакції Закону № 907-IX від 

17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року} 

3) міськими державними адміністраціями в містах Києві та Севастополі - 

щодо районних у цих містах бюджетів; 

(…) 

5) виконавчими органами міських рад - щодо бюджетів районів у містах. 

{Пункт 1 частини першої статті 115 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року} 

 (…) 

Податковий кодекс України 

Закон України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI 

(витяг) 

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері 

справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків 

та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, 

платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію 

контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час 



адміністрування податків, а також відповідальність за порушення 

податкового законодавства. 

(…) 

Стаття 8. Види податків та зборів 

8.1. В Україні встановлюються загальнодержавні та місцеві податки та 

збори. 

8.2. До загальнодержавних належать податки та збори, що встановлені 

цим Кодексом і є обов'язковими до сплати на усій території України, крім 

випадків, передбачених цим Кодексом. 

8.3. До місцевих належать податки та збори, що встановлені відповідно 

до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених цим Кодексом, 

рішеннями сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних 

територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним 

планом формування територій громад, у межах їх повноважень і є 

обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад. 

{Пункт 8.3 статті 8 в редакції Законів № 71-VIII від 28.12.2014, № 909-

VIII від 24.12.2015} 

(…) 

Стаття 10. Місцеві податки 

10.1. До місцевих податків належать: 

10.1.1. податок на майно; 

10.1.2. єдиний податок. 

10.2. До місцевих зборів належать: 

10.2.1. збір за місця для паркування транспортних засобів; 

10.2.2. туристичний збір. 

10.2-1. Місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та 

податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю, крім 

земельного податку за лісові землі). 

{Пункт статті 10 в редакції Закону № 2628-VIII від 23.11.2018} 



10.3. Місцеві ради в межах повноважень, визначених цим Кодексом, 

вирішують питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо встановлення 

податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки) та встановлення збору за місця для паркування 

транспортних засобів, туристичного збору та земельного податку за лісові 

землі. 

{Пункт 10.3 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2628-

VIII від 23.11.2018} 

10.4. Установлення місцевих податків та зборів, не передбачених цим 

Кодексом, забороняється. 

10.5. Зарахування місцевих податків та зборів до відповідних місцевих 

бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України. 

{Стаття 10 в редакції Закону № 71-VIII від 28.12.2014} 

(…) 

Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських рад та рад 

об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, щодо податків та 

зборів 

{Назва статті 12 в редакції Закону № 909-VIII від 24.12.2015} 

12.1. Верховна Рада України встановлює на території України 

загальнодержавні податки та збори і визначає: 

12.1.1. перелік загальнодержавних податків та зборів; 

12.1.2. перелік місцевих податків та зборів, установлення яких належить 

до компетенції сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних 

територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним 

планом формування територій громад; 

{Підпункт 12.1.2 пункту 12.1 статті 12 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 909-VIII від 24.12.2015} 



12.1.3. положення, визначені в пунктах 7.1, 7.2 статті 7 цього Кодексу 

щодо загальнодержавних податків та зборів; 

12.1.4. положення, визначені в пунктах 7.1, 7.2 статті 7 цього Кодексу 

щодо місцевих податків та зборів. 

12.2. До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим 

належать: 

12.2.1. установлення на території Автономної Республіки Крим рентної 

плати за користування надрами для видобування корисних копалин (крім 

рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення), рентної плати за користування надрами в 

цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у межах їх 

граничних ставок, визначених цим Кодексом; 

{Підпункт 12.2.1 пункту 12.2 статті 12 в редакції Закону № 71-VIII від 

28.12.2014} 

12.2.2. зміна розміру ставок рентної плати, передбаченої підпунктом 

12.2.1 цього пункту, у межах її граничних ставок, визначених цим Кодексом, 

у порядку, встановленому цим Кодексом; 

{Підпункт 12.2.2 пункту 12.2 статті 12 в редакції Закону № 71-VIII від 

28.12.2014} 

12.2.3. визначення розміру і надання додаткових податкових пільг у 

межах сум, що надходять до бюджету Автономної Республіки Крим 

відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України. 

12.3. Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних 

громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування 

територій громад, в межах своїх повноважень приймають рішення про 

встановлення місцевих податків та зборів та податкових пільг зі сплати 

місцевих податків і зборів до 15 липня року, що передує бюджетному 

періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих 

податків та/або зборів, та про внесення змін до таких рішень. 



{Абзац перший пункту 12.3 статті 12 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 909-VIII від 24.12.2015, № 466-IX від 16.01.2020} 

12.3.1. Встановлення місцевих податків та зборів здійснюється у 

порядку, визначеному цим Кодексом. 

12.3.2. При прийнятті рішення про встановлення місцевих податків та/або 

зборів обов'язково визначаються об'єкт оподаткування, платник податків і 

зборів, розмір ставки, податковий період та інші обов'язкові елементи, 

визначенні статтею 7 цього Кодексу з дотриманням критеріїв, 

встановлених розділом XII цього Кодексу для відповідного місцевого 

податку чи збору. 

{Підпункт 12.3.2 пункту 12.3 статті 12 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 466-IX від 16.01.2020} 

12.3.3. Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних 

громад, створені згідно із законом та перспективним планом формування 

територій громад, надсилають у десятиденний строк з дня прийняття рішень, 

але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому 

планується застосовування встановлених місцевих податків та/або зборів та 

податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів, до 

контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники 

відповідних місцевих податків та/або зборів, в електронному вигляді 

інформацію щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків 

та/або зборів у порядку та за формою, затвердженими Кабінетом Міністрів 

України, та копії прийнятих рішень про встановлення місцевих податків 

та/або зборів та про внесення змін до таких рішень. 

Якщо в рішенні органу місцевого самоврядування про встановлення 

місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати не 

визначено термін його дії, таке рішення є чинним до прийняття нового 

рішення. 

Контролюючі органи не пізніше 25 серпня поточного року складають 

зведену інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих 



податків та/або зборів на відповідних територіях, а також про встановлені на 

відповідних територіях податкові пільги та подають її в електронній формі 

центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову 

політику. 

Контролюючі органи відповідно до Бюджетного кодексу 

України подають органам місцевого самоврядування у розрізі джерел доходів 

звітність: 

про суми нарахованих та сплачених податків та/або зборів, суми 

податкового боргу та надмірно сплачених до місцевих бюджетів податків 

та/або зборів на відповідних територіях - щомісячно, не пізніше 10 числа 

місяця, що настає за звітним; 

про суми списаного безнадійного податкового боргу; суми розстрочених і 

відстрочених грошових зобов’язань та/або податкового боргу платників 

податків, які повинні бути сплачені до місцевих бюджетів на відповідних 

територіях; суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів 

бюджету від їх надання, - щокварталу, не пізніше 25 днів після закінчення 

звітного кварталу. 

Звітність у розрізі платників податків надається контролюючим органом 

за запитом органу місцевого самоврядування протягом 20 днів з моменту 

отримання ним запиту. 

{Абзац сьомий підпункту 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 в редакції 

Закону № 1914-IX від 30.11.2021} 

Порядок надання звітності у розрізі платників податків органам 

місцевого самоврядування затверджується центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. 

{Абзац восьмий підпункту 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 в редакції 

Закону № 1914-IX від 30.11.2021} 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову 

політику, не пізніше 25 вересня поточного року оприлюднює на своєму 

офіційному веб-сайті зведену інформацію про розмір та дату встановлення на 



відповідних територіях ставок місцевих податків та/або зборів, а також про 

встановлені на відповідних територіях податкові пільги. 

Орган місцевого самоврядування у десятиденний строк з дня 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

направляє в електронній формі до контролюючого органу та центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних 

відносин, інформацію про нормативну грошову оцінку земель у порядку та за 

формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України. 

Порядок обміну інформацією між органами місцевого самоврядування та 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері земельних відносин, визначається Кабінетом Міністрів України. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері земельних відносин, не пізніше 15 липня поточного року оприлюднює 

на своєму офіційному веб-сайті зведену інформацію про проведену 

нормативну грошову оцінку земель. 

{Підпункт 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 в редакції Закону № 2245-VIII 

від 07.12.2017; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2628-VIII від 

23.11.2018; в редакції Закону № 466-IX від 16.01.2020} 

12.3.4. Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно 

оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 25 

липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується 

застосовування встановлюваних місцевих податків та/або зборів або змін 

(плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються 

не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. 

{Підпункт 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 466-IX від 16.01.2020} 

12.3.5. У разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в 

якому планується застосування місцевих податків та/або зборів, сільська, 

селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних громад, створена 

згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не 



прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та/або 

зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки 

та/або збори справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням 

ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому 

планується застосування таких місцевих податків та/або зборів. 

{Підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 в редакції Законів № 71-VIII від 

28.12.2014, № 909-VIII від 24.12.2015, № 466-IX від 16.01.2020} 

12.3.6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну фінансову політику, затверджує форми податкових 

декларацій (розрахунків) з місцевих податків та зборів згідно з порядком, 

встановленим цим Кодексом, а у разі потреби надає методичні рекомендації 

щодо їх заповнення. 

{Підпункт 12.3.6 пункту 12.3 статті 12 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1797-VIII від 21.12.2016} 

12.3.7. Не дозволяється сільським, селищним, міським радам та радам 

об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, встановлювати 

індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і фізичних осіб або звільняти 

їх від сплати таких податків та зборів. 

{Підпункт 12.3.7 пункту 12.3 статті 12 в редакції Закону № 909-VIII від 

24.12.2015} 

12.3.8. На період дії воєнного чи надзвичайного стану сільські, селищні, 

міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із 

законом та перспективним планом формування територій громад, мають 

право приймати рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів та 

податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів без застосування 

процедур, передбачених Законом України "Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності". У разі введення 

воєнного чи надзвичайного стану в окремих місцевостях України положення 



цього підпункту поширюється виключно на представницькі органи 

територіальних громад відповідних адміністративно-територіальних 

одиниць, на території яких введено воєнний чи надзвичайний стан. 

{Пункт 12.3 статті 12 доповнено підпунктом 12.3.8 згідно із Законом № 

2142-IX від 24.03.2022} 

12.4. До повноважень сільських, селищних, міських рад та рад 

об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, щодо податків та 

зборів належать: 

{Абзац перший пункту 12.4 статті 12 в редакції Закону № 909-VIII від 

24.12.2015} 

12.4.1. встановлення ставок місцевих податків та зборів в межах ставок, 

визначених цим Кодексом; 

{Підпункт 12.4.1 пункту 12.4 статті 12 в редакції Закону № 71-VIII від 

28.12.2014} 

12.4.2. визначення переліку податкових агентів згідно із статтею 268 

цього Кодексу; 

12.4.3. прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів, 

зміну розміру їх ставок, об'єкта оподаткування, порядку справляння чи 

надання податкових пільг, яке тягне за собою зміну податкових зобов'язань 

платників податків та яке набирає чинності з початку бюджетного періоду. 

{Підпункт 12.4.3 пункту 12.4 статті 12 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 466-IX від 16.01.2020} 

(…) 

12.4.5. надання інформації контролюючим органам за місцезнаходженням 

земельних ділянок щодо виділених земельних ділянок у натурі (на 

місцевості) власникам земельних часток (паїв) на підставі рішень органу 

місцевого самоврядування з наданням копій таких документів: 

документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України 

(паспорта громадянина); 



реєстраційного номера облікової картки платника податків; 

кадастрового плану земельної ділянки з проекту землеустрою щодо 

організації території земельних часток (паїв); 

сертифіката на право на земельну частку (пай) (за наявності). 

Така інформація надається в електронному вигляді у порядку та за 

формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України. 

{Пункт 12.4 статті 12 доповнено підпунктом 12.4.5 згідно із Законом № 

1914-IX від 30.11.2021} 

12.5. Офіційно оприлюднене рішення про встановлення місцевих 

податків та/або зборів, а також зміну розміру їх ставок, об’єкта 

оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пільг або про 

внесення змін до таких рішень є нормативно-правовим актом з питань 

оподаткування місцевими податками та зборами, який набирає чинності з 

урахуванням строків, передбачених підпунктом 12.3.4 цієї статті. 

{Абзац перший пункту 12.5 статті 12 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 466-IX від 16.01.2020} 

Платники місцевих податків та зборів при визначенні своїх податкових 

зобов’язань можуть використовувати зведену інформацію, розміщену на 

офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну податкову політику. Такі платники звільняються від 

відповідальності у разі, якщо у зведеній інформації, розміщеній на 

офіційному веб-сайті, виявлено помилку, що містить розбіжності між даними 

контролюючих органів та даними офіційно оприлюдненого рішення про 

встановлення місцевих податків та/або зборів або про внесення змін до таких 

рішень. У такому разі до таких платників податку штрафні санкції та пеня, 

передбачені цим Кодексом за порушення податкового та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 

органи, що спричинені такою помилкою, не застосовуються, підстав для 

притягнення платника податків та/або його посадових осіб до 

відповідальності немає. 



{Пункт 12.5 статті 12 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 

2245-VIII від 07.12.2017; із змінами, внесеними згідно із Законом № 466-IX від 

16.01.2020} 

 (…) 

Стаття 256. Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів 

(…) 

256.10. За заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення 

побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів 

ставки рентної плати встановлюються Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими 

радами. 

(…) 

Стаття 266. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки  

266.1. Платники податку  

266.1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі 

нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової 

нерухомості.  

266.1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів 

житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній 

сумісній власності кількох осіб:  

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у 

спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих 

осіб за належну їй частку;  

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у 

спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, 

платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, 

якщо інше не встановлено судом;  



в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у 

спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, 

платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.  

266.2. Об’єкт оподаткування  

266.2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової 

нерухомості, в тому числі його частка.  

266.2.2. Не є об’єктом оподаткування:  

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у 

власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а 

також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю 

утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого 

бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);  

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах 

відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в 

тому числі їх частки; 

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу; 

г) гуртожитки; 

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у 

зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, 

селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що 

створена згідно із законом та перспективним планом формування територій 

громад; 

{Підпункт "ґ" підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 в редакції 

Закону № 909-VIII від 24.12.2015} 

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать 

дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх 

числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які 

виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого 

об’єкта на дитину;  



е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами 

господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність 

у тимчасових спорудах для здійснення підприємницької діяльності та/або в 

малих архітектурних формах та на ринках; 

{Підпункт "е" підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 в редакції 

Закону № 466-IX від 16.01.2020} 

є) будівлі промисловості, віднесені до групи "Будівлі промислові та 

склади" (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-

2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності 

суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях 

B-F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, 

позичку; 

{Підпункт "є" підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 в редакції 

Закону № 466-IX від 16.01.2020} 

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників 

(юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу "Будівлі 

сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства" 

(код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не 

здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку; 

{Підпункт "ж" підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 в редакції 

Закону № 2628-VIII від 23.11.2018} 

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у 

власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств; 

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних 

організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому 

законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої 

статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані 

такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, 

лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича 

та/або господарська діяльність; 



{Підпункт 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 доповнено підпунктом "и" 

згідно із Законом № 420-VIII від 14.05.2015} 

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно 

від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для 

надання освітніх послуг; 

{Підпункт 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 доповнено підпунктом "і" 

згідно із Законом № 654-VIII від 17.07.2015} 

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих 

санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, 

а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і 

відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та 

організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до 

Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру 

неприбуткових установ та організацій декларація подається платником 

податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок 

сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося 

виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій; 

{Підпункт 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 доповнено підпунктом "ї" 

згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016} 

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів 

олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів 

фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту 

інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської 

підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-

спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, 

що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру 

неприбуткових установ та організацій декларація подається платником 

податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок 



сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося 

виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій; 

{Підпункт 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 доповнено підпунктом "й" 

згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016} 

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської 

підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України; 

{Підпункт 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 доповнено підпунктом "к" 

згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016} 

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або 

прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей. 

{Підпункт 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 доповнено підпунктом "л" 

згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016} 

266.3. База оподаткування  

266.3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та 

нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.  

266.3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової 

нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних 

осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами 

державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів 

відповідних документів платника податків, зокрема документів на право 

власності. 

266.3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової 

нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних 

осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі 

кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що 

підтверджують право власності на такий об’єкт.  

266.4. Пільги із сплати податку  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/076_009
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266.4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в 

тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника 

податку, зменшується: 

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів; 

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 

кв. метрів; 

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток 

(у разі одночасного перебування у власності платника податку 

квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - 

на 180 кв. метрів. 

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий 

(звітний) період (рік). 

(…) 

266.4.2. Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних 

територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним 

планом формування територій громад, встановлюють пільги з податку, що 

сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової 

нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, 

громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій 

України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом 

порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої 

такими статутами (положеннями). 

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів 

житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються 

виходячи з їх майнового стану та рівня доходів. 

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів 

нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом 

оподаткування. 



{Підпункт 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 із змінами, внесеними згідно 

із Законами № 652-VIII від 17.07.2015, № 909-VIII від 24.12.2015; в редакції 

Закону № 1797-VIII від 21.12.2016} 

266.4.3. Пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 

цього пункту, для фізичних осіб не застосовуються до: 

об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких 

об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, 

встановленої підпунктом 266.4.1 цього пункту; 

об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з 

метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, 

використовуються у підприємницькій діяльності). 

{Пункт 266.4 статті 266 доповнено підпунктом 266.4.3 згідно із 

Законом № 1797-VIII від 21.12.2016} 

266.5. Ставка податку  

266.5.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової 

нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, 

встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради 

об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, залежно від місця 

розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що 

не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний 

метр бази оподаткування. 

{Підпункт 266.5.1 пункту 266.5 статті 266 в редакції Закону № 909-VIII 

від 24.12.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1791-VIII від 

20.12.2016} 

266.6. Податковий період  

266.6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному 

року.  

266.7. Порядок обчислення суми податку  
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266.7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової 

нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється 

контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) 

власника такої нерухомості у такому порядку: 

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової 

нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з 

бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" 

підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті, та відповідної ставки податку; 

{Підпункт "а" підпункту 266.7.1 пункту 266.7 статті 266 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 909-VIII від 24.12.2015} 

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта 

житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок 

обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, 

зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 

266.4 цієї статті, та відповідної ставки податку; 

{Підпункт "б" підпункту 266.7.1 пункту 266.7 статті 266 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 909-VIII від 24.12.2015} 

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової 

нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється 

виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно 

до підпункту "в" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті, та відповідної 

ставки податку; 

{Підпункт "в" підпункту 266.7.1 пункту 266.7 статті 266 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 909-VIII від 24.12.2015} 

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього 

підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої 

ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості; 

{Підпункт "г" підпункту 266.7.1 пункту 266.7 статті 266 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 909-VIII від 24.12.2015} 

(…) 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6392#n11807
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6392#n11808
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-19/paran604#n604
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6392#n11807
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6392#n11808
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-19/paran604#n604
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6392#n11809
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-19/paran604#n604
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-19/paran605#n605


Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які 

перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим 

органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої 

нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової 

нерухомості та відповідної ставки податку. 

266.7.1-1. За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) 

житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності 

фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого 

перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних 

метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів 

"а"-"г" підпункту 266.7.1 цього пункту, збільшується на 25000 гривень на рік 

за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку). 

{Пункт 266.7 статті 266 доповнено підпунктом 266.7.1-1 згідно із 

Законом № 466-IX від 16.01.2020} 

266.7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум 

податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 цієї статті, 

разом з детальним розрахунком суми/сум податку, та відповідні платіжні 

реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням 

кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються 

платнику податку контролюючим органом у порядку, визначеному статтею 

42 цього Кодексу, до 1 липня року, що настає за базовим податковим 

(звітним) періодом (роком). 

{Абзац перший підпункту 266.7.2 пункту 266.7 статті 266 із змінами, 

внесеними згідно із Законами № 466-IX від 16.01.2020, № 1914-IX від 

30.11.2021} 

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку 

та відповідні платіжні реквізити, визначені в абзаці першому цього 

підпункту, що надсилаються платнику податку, повинні містити щодо 

кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, зокрема, але не 

виключно, інформацію про адресу місцезнаходження об’єкта житлової та/або 



нежитлової нерухомості, його площу, ставки та надані фізичним особам 

пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

{Підпункт 266.7.2 пункту 266.7 статті 266 доповнено новим абзацом 

згідно із Законом № 1914-IX від 30.11.2021} 

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або 

нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником 

починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. 

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників 

податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за 

місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про 

надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про 

сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. 

{Абзац третій підпункту 266.7.2 пункту 266.7 статті 266 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016} 

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових 

повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам 

здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової 

та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких 

нерезидентів. 

266.7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою 

до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення 

звірки даних щодо: 

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, 

що перебувають у власності платника податку; 

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової 

нерухомості, що перебувають у власності платника податку; 

права на користування пільгою із сплати податку; 

розміру ставки податку; 

нарахованої суми податку. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/076_009


У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та 

даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів 

відповідних документів, зокрема документів на право власності, 

контролюючий орган за своєю податковою адресою платника податку 

проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове 

податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-

рішення вважається скасованим (відкликаним). 

{Підпункт 266.7.3 пункту 266.7 статті 266 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 466-IX від 16.01.2020} 

266.7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також 

органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, 

зобов’язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового 

(звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні 

для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, 

за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше 

число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. 

У разі подання платником податку контролюючому органу 

правовстановлюючих документів на нерухоме майно, відомості про яке 

відсутні у базі даних інформаційних систем центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну податкову політику, сплата податку фізичними 

особами здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до 

отримання контролюючим органом відомостей від органів державної 

реєстрації прав на нерухоме майно про перехід права власності на об’єкт 

оподаткування. 

{Підпункт 266.7.4 пункту 266.7 статті 266 доповнено абзацом другим 

згідно із Законом № 466-IX від 16.01.2020} 

{Підпункт 266.7.4 пункту 266.7 статті 266 в редакції Закону № 1797-

VIII від 21.12.2016} 



266.7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють 

суму податку станом на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж 

року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів 

оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, 

передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними 

частками поквартально. 

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або 

нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником 

подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на 

такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло 

право власності на такий об’єкт. 

{Підпункт 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 466-IX від 16.01.2020} 

266.8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта 

оподаткування податком  

266.8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від 

одного власника до іншого протягом календарного року податок 

обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до 

початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений 

об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому 

він набув право власності. 

{Підпункт 266.8.1 пункту 266.8 статті 266 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016} 

266.8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-

рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права 

власності.  

266.9. Порядок сплати податку  

266.9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів 

оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з 

положеннями Бюджетного кодексу України. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1797-19/paran1364#n1364


Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній 

місцевості через каси сільських (селищних) рад або рад об’єднаних 

територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним 

планом формування територій громад, за квитанцією про прийняття податків. 

{Абзац другий підпункту 266.9.1 пункту 266.9 статті 266 в редакції 

Закону № 909-VIII від 24.12.2015} 

266.10. Строки сплати податку 

266.10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується: 

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового 

повідомлення-рішення; 

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа 

місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній 

податковій декларації. 

266.10.2. У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) 

податкове/податкові повідомлення-рішення у строки, встановлені 

підпунктом 266.7.2 пункту 266.7 цієї статті, фізичні особи звільняються від 

відповідальності, передбаченої цим Кодексом за несвоєчасну сплату 

податкового зобов’язання. 

{Пункт 266.10 статті 266 доповнено підпунктом 266.10.2 згідно із 

Законом № 2245-VIII від 07.12.2017} 

266.10.3. Податкове зобов’язання з цього податку може бути нараховано 

за податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених пунктом 

102.1 статті 102 цього Кодексу. 

{Пункт 266.10 статті 266 доповнено підпунктом 266.10.3 згідно із 

Законом № 2245-VIII від 07.12.2017} 

{Стаття 266 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3609-VI від 

07.07.2011, № 4834-VI від 24.05.2012; в редакції Закону № 71-VIII від 

28.12.2014}  

(…) 

Стаття 268. Туристичний збір 



268.1. Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого 

зараховуються до місцевого бюджету. 

268.2. Платники збору 

268.2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи 

без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-

територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної, міської ради 

або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, про встановлення 

туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання 

(ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті. 

{Підпункт 268.2.1 пункту 268.2 статті 268 із змінами, внесеними згідно 

із Законами № 909-VIII від 24.12.2015, № 2628-VIII від 23.11.2018} 

268.2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які: 

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, 

селищі або місті, радами яких встановлено такий збір; 

б) особи визначені підпунктом "в" підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 

14 цього Кодексу, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у 

місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 

пункту 268.5 цієї статті, що належать фізичним особам на праві власності або 

на праві користування за договором найму; 

{Підпункт "б" підпункту 268.2.2 пункту 268.2 статті 268 в редакції 

Закону № 2628-VIII від 23.11.2018} 

в) особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, що супроводжують 

осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше одного 

супроводжуючого); 

г) ветерани війни; 

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, 

оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-

оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну 



практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони здоров’я; 

е) діти віком до 18 років; 

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та 

санаторно-курортні заклади; 

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня 

споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 

14 цього Кодексу, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у 

місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 

пункту 268.5 цієї статті, що належать їй на праві власності або на праві 

користування за договором найму. 

{Підпункт 268.2.2 пункту 268.2 статті 268 доповнено підпунктом "ж" 

згідно із Законом № 2628-VIII від 23.11.2018} 

з) взяті на облік як внутрішньо переміщені особи відповідно до Закону 

України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", які 

тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених 

підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, а інформація про адресу таких 

місць зазначена в довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи 

як адреса фактичного місця їх проживання/перебування. 

{Підпункт 268.2.2 пункту 268.2 статті 268 доповнено підпунктом "з" 

згідно із Законом № 905-IX від 17.09.2020} 

268.3. Ставка збору 

268.3.1. Ставка збору встановлюється за рішенням відповідної сільської, 

селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що 

створена згідно із законом та перспективним планом формування територій 

громад, за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання 

(ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, у розмірі 

до 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та до 5 відсотків - для в’їзного 

туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 



січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового 

розміщення. 

{Пункт 268.3 статті 268 в редакції Закону № 2628-VIII від 23.11.2018} 

268.4. База справляння збору 

268.4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового 

розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 

пункту 268.5 цієї статті. 

{Пункт 268.4 статті 268 в редакції Закону № 2628-VIII від 23.11.2018} 

268.5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі) 

268.5.1. Згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради 

об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, справляння збору 

може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання 

(ночівлі): 

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки 

відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, 

пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади; 

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, 

котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що 

використовуються для тимчасового проживання (ночівлі). 

268.5.2. Згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради 

об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, справляння збору 

може здійснюватися такими податковими агентами: 

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими 

підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 цієї 

статті, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з 

тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених 

підпунктом 268.5.1 цієї статті; 



б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють 

неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях 

проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 

268.5 цієї статті, що належать фізичним особам на праві власності або на 

праві користування за договором найму; 

в) юридичними особами, які уповноважуються сільською, селищною, 

міською радою або радою об’єднаної територіальної громади, що створена 

згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, 

справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою. 

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської, селищної, міської ради 

або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад. 

{Пункт 268.5 статті 268 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

909-VIII від 24.12.2015; в редакції Закону № 2628-VIII від 23.11.2018} 

268.6. Особливості справляння збору 

268.6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед 

тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим 

агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з 

дотриманням інших вимог, визначених рішенням відповідної сільської, 

селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що 

створена згідно із законом та перспективним планом формування територій 

громад. 

За один і той самий період перебування платника збору на території 

однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено 

туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким 

платником збору, не допускається. 

268.6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях 

проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на 

праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що 



підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до цього Кодексу та 

рішення відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної 

територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним 

планом формування територій громад. 

268.6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила 

туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій 

встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає 

поверненню такій особі у встановленому цим Кодексом порядку"; 

{Пункт 268.6 статті 268 в редакції Закону № 2628-VIII від 23.11.2018} 

268.7. Порядок сплати збору 

268.7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням 

щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду 

строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, 

або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому - 

до 28 (29) включно) на підставі рішення відповідної сільської, селищної, 

міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно 

із законом та перспективним планом формування територій громад. 

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, 

відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми 

нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума 

збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) 

квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується 

такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного 

(податкового) періоду. 

{Підпункт 268.7.1 пункту 268.7 статті 268 в редакції Закону № 2628-

VIII від 23.11.2018} 

268.7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної 

особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання 

(ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний 



зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у 

контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу. 

{Підпункт 268.7.2 пункту 268.7 статті 268 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 2628-VIII від 23.11.2018} 

268.7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному 

кварталу. 

{Стаття 268 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3609-VI від 

07.07.2011, № 4834-VI від 24.05.2012, № 5083-VI від 05.07.2012; в редакції 

Закону № 71-VIII від 28.12.2014} 

Стаття 268-1. Збір за місця для паркування транспортних засобів 

268-1.1. Платники збору 

268-1.1.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, 

представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської, 

селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що 

створені згідно із законом та перспективним планом формування територій 

громад, організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування 

транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально 

відведених автостоянках. 

{Підпункт 268-1.1.1 пункту 268-1.1 статті 268-1 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 909-VIII від 24.12.2015} 

268-1.1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для 

організації та провадження діяльності із забезпечення паркування 

транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна 

площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних 

засобів, затверджується рішенням сільської, селищної, міської ради або ради 

об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, про встановлення 

збору. 

{Абзац перший підпункту 268-1.1.2 пункту 268-1.1 статті 268-1 із 

змінами, внесеними згідно із Законом № 909-VIII від 24.12.2015} 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-19/paran633#n633
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-19/paran635#n635


Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та 

провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, 

надається виконавчим органом сільської, селищної, міської ради або ради 

об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, контролюючому 

органу в порядку, встановленому розділом I цього Кодексу. 

{Абзац другий підпункту 268-1.1.2 пункту 268-1.1 статті 268-1 із 

змінами, внесеними згідно із Законом № 909-VIII від 24.12.2015} 

268-1.2. Об’єкт і база оподаткування збором 

268-1.2.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з 

рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних 

територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним 

планом формування територій громад, спеціально відведена для 

забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах 

загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні 

гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за 

рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, 

яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, 

передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні". 

{Підпункт 268-1.2.1 пункту 268-1.2 статті 268-1 із змінами, внесеними 

згідно із Законами № 909-VIII від 24.12.2015, № 344-IX від 05.12.2019} 

268-1.2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена 

для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів 

(будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 

268-1.3. Ставки збору 

268-1.3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження 

діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 

кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran130#n130
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-19/paran635#n635


такої діяльності, у розмірі до 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, 

установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

{Підпункт 268-1.3.1 пункту 268-1.3 статті 268-1 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 1791-VIII від 20.12.2016} 

268-1.3.2. При визначенні ставки збору сільські, селищні, міські ради або 

ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, враховують 

місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування транспортних 

засобів, площу спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування 

транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку, 

режим роботи та їх заповнюваність. 

{Підпункт 268-1.3.2 пункту 268-1.3 статті 268-1 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 909-VIII від 24.12.2015} 

268-1.4. Особливості встановлення збору 

268-1.4.1. Ставка збору та порядок сплати збору до бюджету 

встановлюються відповідною сільською, селищною, міською радою або 

радою об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад. 

{Підпункт 268-1.4.1 пункту 268-1.4 статті 268-1 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 909-VIII від 24.12.2015} 

268-1.5. Порядок обчислення та строки сплати збору 

268-1.5.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, 

обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) 

квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного 

(податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об’єкта оподаткування. 

268-1.5.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної 

особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних 

засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, 

зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у 

контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки. 



268-1.5.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному 

кварталу. 

{Кодекс доповнено статтею 268-1 згідно із Законом № 71-VIII від 

28.12.2014} 

(…) 

Стаття 269. Платники плати за землю 

{Назва статті 269 із змінами, внесеними згідно із Законами № 71-VIII від 

28.12.2014, № 1914-IX від 30.11.2021} 

269.1. Платниками плати за землю є: 

269.1.1. платники земельного податку: 

269.1.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); 

269.1.1.2. землекористувачі, яким відповідно до закону надані у 

користування земельні ділянки державної та комунальної власності на правах 

постійного користування; 

269.1.2. платники орендної плати - землекористувачі (орендарі) 

земельних ділянок державної та комунальної власності на умовах оренди. 

{Пункт 269.1 статті 269 в редакції Закону № 1914-IX від 30.11.2021} 

269.2. Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які 

застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, 

встановлюються главою 1 розділу XIV цього Кодексу. 

{Статтю 269 доповнено пунктом 269.2 згідно із Законом № 4014-VI від 

04.11.2011} 

Стаття 270. Об’єкти оподаткування платою за землю 

270.1. Об’єктами оподаткування платою за землю є: 

270.1.1. об’єкти оподаткування земельним податком: 

270.1.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності; 

270.1.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності; 

270.1.1.3. земельні ділянки державної та комунальної власності, які 

перебувають у володінні на праві постійного користування; 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19/paran1386#n1386
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270.1.2. об’єкти оподаткування орендною платою - земельні ділянки 

державної та комунальної власності, надані в користування на умовах 

оренди. 

{Стаття 270 із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 

28.12.2014; в редакції Закону № 1914-IX від 30.11.2021} 

Стаття 271. База оподаткування платою за землю 

{Назва статті 271 із змінами, внесеними згідно із Законами № 71-VIII від 

28.12.2014, № 1914-IX від 30.11.2021} 

271.1. Базою оподаткування є: 

271.1.1. нормативна грошова оцінка земельної ділянки з урахуванням 

коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого 

цим розділом; 

271.1.2. площа земельної ділянки, нормативну грошову оцінку якої не 

проведено. 

База оподаткування по земельних частках (паях) визначається згідно із 

даними земельних ділянок, на які фізичні особи мають право як власники 

земельних часток (паїв), з урахуванням підпунктів 271.1.1 та 271.1.2 цього 

пункту. 

{Пункт 271.1 статті 271 в редакції Закону № 1914-IX від 30.11.2021} 

271.2. Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок 

офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування 

до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується 

застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий 

період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше 

початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. 

{Статтю 271 доповнено пунктом 271.2 згідно із Законом № 4834-VI від 

24.05.2012; із змінами, внесеними згідно із Законами № 71-VIII від 

28.12.2014, № 2628-VIII від 23.11.2018} 

 (…) 



Стаття 273. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях 

лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження), 

земельним податком 

{Назва статті 273 із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 

28.12.2014} 

273.1. Податок за лісові землі складається із земельного податку та 

рентної плати, що визначається податковим законодавством. 

{Пункт 273.1 статті 273 із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-

VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 2497-VIII від 10.07.2018} 

273.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у 

встановленому порядку та використовуються для потреб лісового 

господарства, встановлюються відповідно до статті 274 цього Кодексу. 

{Пункт 273.2 статті 273 із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-

VIII від 28.12.2014} 

(…) 

273.3. Ставки податку за один гектар лісових земель встановлюються 

відповідно до статей 274 та 277 цього Кодексу. 

{Статтю 273 доповнено пунктом 273.3 згідно із Законом № 2497-VIII від 

10.07.2018} 

Стаття 274. Ставка земельного податку за земельні ділянки, у тому 

числі право на які фізичні особи мають як власники земельних часток 

(паїв), нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від 

місцезнаходження) 

274.1. Ставка податку за земельні ділянки, у тому числі право на які 

фізичні особи мають як власники земельних часток (паїв), нормативну 

грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 

відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального 

користування - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, для 

сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка 



від їх нормативної грошової оцінки, а для лісових земель - не більше 0,1 

відсотка від їх нормативної грошової оцінки. 

274.2. Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від 

їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у 

постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та 

комунальної форм власності). 

{Стаття 274 із змінами, внесеними згідно із Законами № 4834-VI від 

24.05.2012, № 71-VIII від 28.12.2014, № 909-VIII від 24.12.2015, № 1791-VIII 

від 20.12.2016, № 2628-VIII від 23.11.2018; в редакції Закону № 1914-IX від 

30.11.2021} 

(…) 

Стаття 277. Ставки земельного податку за земельні ділянки, у тому 

числі право на які фізичні особи мають як власники земельних часток 

(паїв), нормативну грошову оцінку яких не проведено 

277.1. Ставка податку за земельні ділянки, у тому числі право на які 

фізичні особи мають як власники земельних часток (паїв), розташовані за 

межами населених пунктів або в межах населених пунктів, встановлюється у 

розмірі не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі 

ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, для 

сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків 

від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній 

Республіці Крим або по області, а для лісових земель - не більше 0,1 відсотка 

від нормативної грошової оцінки площі ріллі по Автономній Республіці 

Крим або по області. 

{Стаття 277 із змінами, внесеними згідно із Законами № 4834-VI від 

24.05.2012, № 71-VIII від 28.12.2014, № 1791-VIII від 20.12.2016; в редакції 

Законів № 2628-VIII від 23.11.2018, № 1914-IX від 30.11.2021} 

(…) 

Стаття 281. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних 

осіб 



{Назва статті 281 із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 

28.12.2014} 

281.1. Від сплати податку звільняються: 

281.1.1. особи з інвалідністю першої і другої групи; 

281.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 

років; 

281.1.3. пенсіонери (за віком); 

281.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 

281.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

281.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене 

для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 цієї статті, 

поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах 

граничних норм: 

{Абзац перший пункту 281.2 статті 281 в редакції Закону № 2245-VIII 

від 07.12.2017} 

281.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не 

більш як 2 гектари; 

281.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 

0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 

гектара; 

281.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 

гектара; 

281.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 

гектара; 

281.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара. 

281.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку 

четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та 



землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток 

(паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи. 

{Статтю 281 доповнено пунктом 281.3 згідно із Законом № 3609-VI від 

07.07.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014} 

281.4. Якщо фізична особа, визначена у пункті 281.1 цієї статті, станом на 

1 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного 

виду використання, площа яких перевищує межі граничних норм, 

визначених пунктом 281.2 цієї статті, така особа до 1 травня поточного року 

подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем 

знаходження будь-якої земельної ділянки про самостійне обрання/зміну 

земельних ділянок для застосування пільги (далі - заява про застосування 

пільги). 

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового 

податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву, та діє до початку 

місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги. 

У разі подання фізичною особою, яка станом на 1 січня поточного року 

має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, заяви 

про застосування пільги після 1 травня поточного року пільга починає 

застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового 

(звітного) періоду. 

{Статтю 281 доповнено пунктом 281.4 згідно із Законом № 1797-VIII від 

21.12.2016; в редакції Закону № 466-IX від 16.01.2020} 

281.5. Якщо право на пільгу у фізичної особи, яка має у власності 

декілька земельних ділянок одного виду використання, виникає протягом 

календарного року та/або фізична особа, визначена у пункті 281.1 цієї статті, 

набуває право власності на земельну ділянку/земельні ділянки одного виду 

використання, така особа подає заяву про застосування пільги до 

контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки 

протягом 30 календарних днів з дня набуття такого права на пільгу та/або 

права власності. 



Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з 

урахуванням вимог пункту 284.2 статті 284 цього Кодексу та діє до початку 

місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги. 

У разі недотримання фізичною особою вимог абзацу першого цього 

пункту пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з 

наступного податкового (звітного) періоду. 

{Статтю 281 доповнено пунктом 281.5 згідно із Законом № 466-IX від 

16.01.2020} 

Стаття 282. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб 

282.1. Від сплати податку звільняються: 

282.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських об’єднань 

осіб з інвалідністю, реабілітаційні установи громадських об’єднань осіб з 

інвалідністю; 

282.1.2. громадські об’єднання осіб з інвалідністю України, підприємства 

та організації, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю 

та спілками громадських об’єднань осіб з інвалідністю і є їх повною 

власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість осіб з 

інвалідністю, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 

відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового 

складу за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить 

протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на 

оплату праці. 

Зазначені підприємства та організації громадських об’єднань осіб з 

інвалідністю мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на 

право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом 

відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні". 

{Абзац другий підпункту 282.1.2 пункту 282.1 статті 282 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 344-IX від 05.12.2019} 



У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські об’єднання осіб 

з інвалідністю, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми 

податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а 

також штрафні санкції згідно із законодавством; 

282.1.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

{Стаття 282 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3609-VI від 

07.07.2011, № 5083-VI від 05.07.2012; в редакції Закону № 71-VIII від 

28.12.2014} 

282.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від 

форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім 

національних та державних дендрологічних парків) (за умови використання 

за цільовим призначенням), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, 

фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів 

державного або місцевих бюджетів. 

{Пункт 282.1 статті 282 доповнено підпунктом 282.1.4 згідно із 

Законом № 654-VIII від 17.07.2015; із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 1791-VIII від 20.12.2016, № 1914-IX від 30.11.2021} 

282.1.5. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та 

заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та 

оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ 

та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до 

Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких 

підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та 

організацій декларація подається платником податку протягом 30 

календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з 

місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру 

неприбуткових установ та організацій; 

{Пункт 282.1 статті 282 доповнено підпунктом 282.1.5 згідно із 

Законом № 1797-VIII від 21.12.2016} 



282.1.6. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи 

вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, 

центри з розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-

юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи 

вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні 

споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих 

осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до 

Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких 

розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та 

організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація 

подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня 

виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за 

місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та 

організацій. 

{Пункт 282.1 статті 282 доповнено підпунктом 282.1.6 згідно із 

Законом № 1797-VIII від 21.12.2016} 

Стаття 283. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню 

земельним податком 

{Назва статті 283 із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 

28.12.2014} 

283.1. Не сплачується податок за: 

283.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених 

територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали 

радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон 

відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого 

добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і 

хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено 

обмеження щодо ведення сільського господарства; 

283.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій 

консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння; 



283.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і 

сортодільниць, які використовуються для випробування сортів 

сільськогосподарських культур; 

283.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального 

користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, 

декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними 

спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними 

спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами 

і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та 

обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, 

якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування 

автомобільних доріг, а саме: 

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і 

насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, 

захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди; 

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, 

резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для 

зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші 

споруди, що перебувають у державній власності, власності державних 

підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі 

яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі; 

283.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм 

власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими 

садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а 

також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та 

розсадниками багаторічних плодових насаджень; 

283.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв. 

283.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні 

представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються 



приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній 

основі. 

{Підпункт 283.1 статті 283 доповнено підпунктом 283.1.7 згідно із 

Законом № 5083-VI від 05.07.2012} 

283.1.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування 

культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності 

релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у 

встановленому законом порядку. 

{Підпункт 283.1 статті 283 доповнено підпунктом 283.1.8 згідно із 

Законом № 71-VIII від 28.12.2014} 

Стаття 284. Особливості оподаткування платою за землю 

{Назва статті 284 в редакції Закону № 71-VIII від 28.12.2014} 

284.1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого 

самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо 

земельного податку, що сплачується на відповідній території. 

{Абзац перший пункту 284.1 статті 284 в редакції Закону № 71-VIII від 

28.12.2014} 

Нові зміни до рішень щодо наданих пільг зі сплати земельного податку 

надаються відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням 

земельної ділянки до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним 

кварталом, у якому відбулися зазначені зміни. 

{Абзац третій пункту 284.1 статті 284 в редакції Закону № 466-IX від 

16.01.2020} 

284.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він 

звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у 

якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок 

сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це 

право. 

284.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього 

податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх 
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частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими 

будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням 

прибудинкової території. 

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними 

будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим 

бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам 

незалежно від форм власності і джерел фінансування. 

{Абзац другий пункту 284.3 статті 284 в редакції Закону № 3609-VI від 

07.07.2011} 

284.4. Плата за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним 

підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ 

корисних копалин, справляється у розмірі 25 відсотків податку, обчисленого 

відповідно до статей 274 і 277 цього Кодексу. 

{Статтю 284 доповнено пунктом 284.4 згідно із Законом № 2245-VIII від 

07.12.2017; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2628-VIII від 

23.11.2018} 

Стаття 285. Податковий період для плати за землю 

{Назва статті 285 із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 

28.12.2014} 

285.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є 

календарний рік. 

285.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і 

закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та 

організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або 

користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців). 

Стаття 286. Порядок обчислення плати за землю 

286.1. Підставою для нарахування земельного податку є: 

{Абзац перший пункту 286.1 статті 286 в редакції Закону № 1914-IX від 

30.11.2021} 

а) дані державного земельного кадастру; 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3609-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3609-17


{Абзац пункту 286.1 статті 286 в редакції Закону № 1914-IX від 

30.11.2021} 

б) дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 

{Абзац пункту 286.1 статті 286 в редакції Закону № 1914-IX від 

30.11.2021} 

в) дані державних актів, якими посвідчено право власності або право 

постійного користування земельною ділянкою (державні акти на землю); 

{Абзац пункту 286.1 статті 286 в редакції Закону № 1914-IX від 

30.11.2021} 

г) дані сертифікатів на право на земельні частки (паї); 

{Абзац пункту 286.1 статті 286 в редакції Закону № 1914-IX від 

30.11.2021} 

ґ) рішення органу місцевого самоврядування про виділення земельних 

ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв); 

{Абзац пункту 286.1 статті 286 в редакції Закону № 1914-IX від 

30.11.2021} 

д) дані інших правовстановлюючих документів, якими посвідчується 

право власності або право користування земельною ділянкою, право на 

земельні частки (паї). 

{Абзац пункту 286.1 статті 286 в редакції Закону № 1914-IX від 

30.11.2021} 

У разі подання платником податку до контролюючого органу 

правовстановлюючих документів на земельну ділянку, земельну частку (пай), 

відомості про які відсутні у базах даних інформаційних систем центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, 

нарахування податку фізичним особам здійснюється на підставі поданих 

платником податку відомостей до отримання контролюючим органом 

інформації про перехід права власності на об’єкт оподаткування". 

{Абзац пункту 286.1 статті 286 в редакції Закону № 1914-IX від 

30.11.2021} 



Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у 

сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа 

наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу 

за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для 

обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 

{Абзац пункту 286.1 статті 286 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 3609-VI від 07.07.2011 - набирає чинності з 1 січня 2012 року у 

частині надання інформації, необхідної для обчислення земельного податку, 

відповідними державними органами; із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 5083-VI від 05.07.2012, № 71-VIII від 28.12.2014, № 1797-VIII від 

21.12.2016} 

У разі подання платником податку до контролюючого органу 

правовстановлюючих документів на земельну ділянку, відомості про яку 

відсутні у базах даних інформаційних систем центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, сплата податку 

фізичними та юридичними особами здійснюється на підставі поданих 

платником податку відомостей до отримання контролюючим органом 

інформації про перехід права власності на об’єкт оподаткування. 

{Пункт 286.1 статті 286 доповнено абзацом згідно із Законом № 466-IX 

від 16.01.2020} 

286.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно 

обчислюють суму плати за землю щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 

лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за 

місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік 

за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього 

Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання 

такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При 

поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати 



за землю) разом з нею подається витяг із технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки, а надалі такий витяг 

подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі. 

{Пункт 286.2 статті 286 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

3609-VI від 07.07.2011; в редакції Закону № 466-IX від 16.01.2020} 

286.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну 

податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової 

декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних 

днів місяця, що настає за звітним. 

{Пункт 286.3 статті 286 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

3609-VI від 07.07.2011, № 4834-VI від 24.05.2012} 

286.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними 

договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову 

декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним. 

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник 

плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів 

місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни. 

{Пункт 286.4 статті 286 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 

4834-VI від 24.05.2012} 

286.5. Нарахування фізичним особам сум плати за землю проводиться 

контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки, у тому 

числі право на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю), які 

надсилають платнику податку у порядку, визначеному статтею 42 цього 

Кодексу, до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про 

внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 

58 цього Кодексу, разом із детальним розрахунком суми податку, який, 

зокрема, але не виключно, має містити кадастровий номер та площу 

земельної ділянки, розмір ставки податку та розмір пільги зі сплати податку. 

Нарахування фізичним особам сум земельного податку з підстав, 

визначених підпунктами в, г, д пункту 286.1 цієї статті, проводиться 



контролюючими органами виключно у разі надання зазначених даних такими 

фізичними особами. 

У разі переходу права власності на земельну ділянку або права на 

земельну частку (пай) від одного власника - юридичної або фізичної особи до 

іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім 

власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому 

припинилося його право власності на зазначену земельну ділянку, а новим 

власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності. 

У разі переходу права власності на земельну ділянку або права на 

земельну частку (пай) від одного власника - фізичної особи до іншого 

протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) 

податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання 

інформації про перехід права власності. 

Якщо такий перехід відбувся після 1 липня поточного року, 

контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове 

податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-

рішення вважається скасованим (відкликаним). 

У разі якщо платник податків має у власності декілька земельних ділянок 

або право на декілька земельних часток (паїв), щодо яких необхідно провести 

звірку даних, для її проведення такий платник податків має право звернутися 

до контролюючого органу за своїм місцем реєстрації у контролюючих 

органах або за місцем знаходження будь-якої з таких земельних ділянок, у 

тому числі право на яку фізична особа має як власник земельної частки 

(паю). 

Платники плати за землю мають право письмово або в електронній формі 

засобами електронного зв’язку (з дотриманням вимог, визначених пунктом 

42.4 статті 42 цього Кодексу) звернутися до контролюючого органу за своїм 

місцем реєстрації у контролюючих органах або за місцем знаходження 

земельних ділянок, у тому числі право на яку фізична особа має як власник 

земельної частки (паю), для проведення звірки даних щодо: 



розміру площ та кількості земельних ділянок, земельних часток (паїв), що 

перебувають у власності та/або користуванні платника податку; 

права на користування пільгою зі сплати податку з урахуванням 

положень пунктів 281.4 і 281.5 цієї статті; 

розміру ставки земельного податку; 

нарахованої суми плати за землю. 

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та 

даними, підтвердженими платником плати за землю на підставі оригіналів 

відповідних документів або належним чином засвідчених копій таких 

документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, а 

також у разі зміни розміру ставки плати за землю контролюючий орган, до 

якого звернувся платник плати за землю, проводить протягом десяти робочих 

днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове 

повідомлення-рішення разом з детальним розрахунком суми податку. 

Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим 

(відкликаним). 

{Пункт 286.5 статті 286 в редакції Законів № 1797-VIII від 

21.12.2016, № 466-IX від 16.01.2020, № 1914-IX від 30.11.2021} 

286.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у 

спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок 

нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб: 

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній 

власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-

власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом; 

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у 

спільній частковій власності; 

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у 

спільній сумісній власності і поділена в натурі. 

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у 

користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується 



кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх 

користуванні, з урахуванням прибудинкової території. 

286.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного 

податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 

281.1 статті 281 цього Кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх 

власності або постійному користуванні і входять до складу земельних 

ділянок такої юридичної особи. 

Такий порядок також поширюється на визначення податкових 

зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, 

які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" для безоплатного 

паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують особи з 

інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким 

відповідно до порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями 

передано право керування автомобілем, та законні представники 

недієздатних осіб з інвалідністю або дітей з інвалідністю, які перевозять осіб 

з інвалідністю (дітей з інвалідністю) з ураженням опорно-рухового апарату. 

{Абзац другий пункту 286.7 статті 286 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 3609-VI від 07.07.2011, № 344-IX від 05.12.2019} 

Стаття 287. Строк сплати плати за землю 

287.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з 

дня виникнення права власності або права користування земельною 

ділянкою. 

У разі припинення права власності або права користування земельною 

ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі 

у власності або користуванні у поточному році. 

287.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних 

сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної 

ділянки, у тому числі право на яку фізична особа має як власник земельної 

частки (паю), щороку до 1 травня. 



{Пункт 287.2 статті 287 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

1797-VIII від 21.12.2016; в редакції Закону № 1914-IX від 30.11.2021} 

287.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у 

податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками 

власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням 

земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному 

місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем податкового (звітного) місяця. 

287.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій 

декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується 

власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням 

земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному 

місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем податкового (звітного) місяця. 

{Пункт 287.4 статті 287 із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-

VIII від 28.12.2014} 

287.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня 

вручення податкового повідомлення-рішення. 

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний 

податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад або рад 

об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про 

приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, 

передбаченому статтею 46 цього Кодексу. 

{Абзац другий пункту 287.5 статті 287 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 909-VIII від 24.12.2015} 

287.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) 

податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх 

частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних 
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підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну 

ділянку. 

{Пункт 287.6 статті 287 із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-

VIII від 28.12.2014} 

287.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених 

пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та 

землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється 

з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення 

договору оренди будівель (їх частин). 

{Пункт 287.7 статті 287 із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-

VIII від 28.12.2014} 

287.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у 

багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі 

під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки 

прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на 

нерухоме майно. 

287.9. У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) 

податкове (податкові) повідомлення-рішення у строки, встановлені статтею 

286 цього Кодексу, фізичні особи звільняються від відповідальності, 

передбаченої цим Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання. 

{Статтю 287 доповнено пунктом 287.9 згідно із Законом № 2245-VIII від 

07.12.2017; із змінами, внесеними згідно із Законом № 466-IX від 16.01.2020} 

287.10. Податкове зобов’язання з цього податку може бути нараховано за 

податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених пунктом 

102.1 статті 102 цього Кодексу. 

{Статтю 287 доповнено пунктом 287.10 згідно із Законом № 2245-VIII 

від 07.12.2017} 

Стаття 288. Орендна плата 

288.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є 

договір оренди такої земельної ділянки. 
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{Абзац перший пункту 288.1 статті 288 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 71-VIII від 28.12.2014; в редакції Закону № 909-VIII від 

24.12.2015} 

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які 

укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати 

контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки 

орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та 

інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, 

внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа 

місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни. 

Форма надання інформації затверджується центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. 

{Пункт 288.1 статті 288 доповнено абзацом третім згідно із 

Законом № 71-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 

1797-VIII від 21.12.2016} 

Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за 

типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. 

{Пункт 288.1 статті 288 доповнено абзацом четвертим згідно із 

Законом № 1797-VIII від 21.12.2016} 

(…) 

288.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у 

договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем. 

288.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але 

річна сума платежу: 

288.5.1. не може бути меншою за розмір земельного податку: 

для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, - у 

розмірі не більше 3 відсотків їх нормативної грошової оцінки, для земель 

загального користування - не більше 1 відсотка їх нормативної грошової 

оцінки, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 

1 відсотка їх нормативної грошової оцінки; 
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для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, - 

у розмірі не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі 

ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, для 

сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків 

нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці 

Крим або по області; 

{Підпункт 288.5.1 пункту 288.5 статті 288 в редакції Законів № 1797-

VIII від 21.12.2016, № 2245-VIII від 07.12.2017} 

288.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової 

оцінки. 

288.5.3. може перевищувати граничний розмір орендної плати, 

встановлений у підпункті 288.5.2, у разі визначення орендаря на 

конкурентних засадах. 

{Пункт 288.5 статті 288 доповнено підпунктом 288.5.3 згідно із 

Законом № 557-VIII від 30.06.2015} 

288.5.4. для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських, 

не може перевищувати розміру земельного податку. 

{Пункт 288.5 статті 288 доповнено підпунктом 288.5.4 згідно із 

Законом № 1791-VIII від 20.12.2016} 

288.5.5. для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської 

підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, не 

може перевищувати 0,1 відсотка нормативної грошової оцінки. 

{Пункт 288.5 статті 288 доповнено підпунктом 288.5.5 згідно із 

Законом № 1797-VIII від 21.12.2016} 

{Пункт 288.5 статті 288 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

3609-VI від 07.07.2011, № 1166-VII від 27.03.2014; в редакції Закону № 71-VIII 

від 28.12.2014} 

288.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати 

орендної плати. 
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288.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк 

сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до 

вимог статей 285-287 цього розділу. 

(…) 

Стаття 293. Ставки єдиного податку 

293.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи 

встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 

податкового (звітного) року (далі у цій главі - прожитковий мінімум), другої 

групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у 

цій главі - мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу 

(відсоткові ставки). 

{Пункт 293.1 статті 293 в редакції Законів № 71-VIII від 28.12.2014, № 

1791-VIII від 20.12.2016} 

293.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, 

селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад, 

що створені згідно із законом та перспективним планом формування 

територій громад, для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють 

господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з 

розрахунку на календарний місяць: 

{Пункт 293.2 статті 293 в редакції Закону № 1797-VIII від 21.12.2016} 

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків 

розміру прожиткового мінімуму; 

{Підпункт 1 пункту 293.2 статті 293 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 71-VIII від 28.12.2014, № 1791-VIII від 20.12.2016} 

2) для другої групи платників єдиного податку - не більше 20 відсотків 

розміру мінімальної заробітної плати. 

{Підпункт 2 пункту 293.2 статті 293 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 71-VIII від 28.12.2014} 
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{Пункт 293.2 статті 293 із змінами, внесеними згідно із Законом № 466-

IX від 16.01.2020} 

293.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи 

встановлюється у розмірі: 

1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з 

цим Кодексом; 

{Підпункт 1 пункту 293.3 статті 293 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 909-VIII від 24.12.2015} 

2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до 

складу єдиного податку. 

{Підпункт 2 пункту 293.3 статті 293 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 909-VIII від 24.12.2015} 

Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з 

виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових 

виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного 

каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка 

єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 

293.3 цієї статті. 

{Пункт 293.3 статті 293 в редакції Закону № 5083-VI від 05.07.2012; із 

змінами, внесеними згідно із Законом № 5503-VI від 20.11.2012; в редакції 

Закону № 71-VIII від 28.12.2014} 

293.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного 

податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 

відсотків: 

{Абзац перший пункту 293.4 статті 293 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 5083-VI від 05.07.2012, № 71-VIII від 28.12.2014} 

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного 

у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу; 

{Підпункт 1 пункту 293.4 статті 293 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 5083-VI від 05.07.2012, № 71-VIII від 28.12.2014} 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-19/paran648#n648
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-19/paran649#n649
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5083-17/paran300#n300
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5503-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19/paran1528#n1528
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5083-17/paran310#n310
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19/paran1534#n1534
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6951#n6951
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6951#n6951
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6952#n6952
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6957#n6957
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5083-17/paran311#n311
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19/paran1535#n1535


2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у 

реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи; 

{Підпункт 2 пункту 293.4 статті 293 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 657-VII від 24.10.2013} 

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, 

ніж зазначений у цій главі; 

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають 

права застосовувати спрощену систему оподаткування; 

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від 

провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 

291.4 статті 291 цього Кодексу відповідно. 

{Пункт 293.4 статті 293 доповнено підпунктом 5 згідно із Законом № 

71-VIII від 28.12.2014} 

293.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні 

особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 

293.3 цієї статті: 

{Абзац перший пункту 293.5 статті 293 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 5083-VI від 05.07.2012, № 71-VIII від 28.12.2014} 

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 

3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу; 

{Підпункт 1 пункту 293.5 статті 293 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 5083-VI від 05.07.2012, № 71-VIII від 28.12.2014} 

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, 

ніж зазначений у цій главі; 

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають 

права застосовувати спрощену систему оподаткування. 

293.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої 

груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний 

розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської 

діяльності. 
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293.7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої 

груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, 

селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що 

створені згідно із законом та перспективним планом формування територій 

громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, 

встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного 

податку. 

{Пункт 293.7 статті 293 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

909-VIII від 24.12.2015} 

293.8. Ставки, встановлені пунктами 293.3-293.5 цієї статті, 

застосовуються з урахуванням таких особливостей: 

1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі 

перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 

291.4 статті 291 цього Кодексу, з наступного календарного кварталу за 

заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для 

платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від 

застосування спрощеної системи оподаткування. 

{Абзац перший підпункту 1 пункту 293.8 статті 293 із змінами, 

внесеними згідно із Законами № 5083-VI від 05.07.2012, № 71-VIII від 

28.12.2014} 

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку 

єдиного податку у розмірі 15 відсотків. 

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним 

кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу; 

2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у 

податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких 

платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, в наступному 

податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування 

ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої 
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групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи 

оподаткування. 

{Абзац перший підпункту 2 пункту 293.8 статті 293 із змінами, 

внесеними згідно із Законами № 5083-VI від 05.07.2012, № 71-VIII від 

28.12.2014} 

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку 

єдиного податку у розмірі 15 відсотків. 

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним 

кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу; 

3) платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), 

які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений 

для таких платників у пункті 291.4статті 291 цього Кодексу, до суми 

перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а 

також зобов’язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату 

інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом. 

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які 

перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для 

таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, до суми 

перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі 

ставок, визначених пунктом 293.3 цієї статті, а також зобов’язані у порядку, 

встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, 

встановлених цим Кодексом. 

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним 

кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу; 

{Підпункт 3 пункту 293.8 статті 293 в редакції Законів № 5083-VI від 

05.07.2012, № 71-VIII від 28.12.2014} 

4) ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 3 

відсотки, може бути обрана: 

{Абзац перший підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 в редакції 

Закону № 5083-VI від 05.07.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 
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5503-VI від 20.11.2012; в редакції Закону № 71-VIII від 28.12.2014; із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016} 

а) суб'єктом господарювання, який зареєстрований платником податку 

на додану вартість відповідно до розділу V цього Кодексу, у разі переходу 

ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо 

переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 

календарних днів до початку наступного календарного кварталу; 

б) платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного 

податку в розмірі 5 відсотків, у разі добровільної зміни ставки єдиного 

податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не 

пізніше ніж за 10 календарних днів до початку календарного кварталу, в 

якому буде застосовуватися нова ставка, та реєстрації такого платника 

єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, 

встановленому розділом V цього Кодексу; 

{Підпункт "б" підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 із змінами, 

внесеними згідно із Законами № 4834-VI від 24.05.2012, № 5083-VI від 

05.07.2012, № 5503-VI від 20.11.2012; в редакції Закону № 71-VIII від 

28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1797-VIII від 

21.12.2016; в редакції Закону № 466-IX від 16.01.2020} 

в) суб'єктом господарювання, який не зареєстрований платником 

податку на додану вартість, у разі його переходу на спрощену систему 

оподаткування або зміни групи платників єдиного податку шляхом реєстрації 

платником податку на додану вартість відповідно до розділу V цього 

Кодексу і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування 

або зміни групи платників єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних 

днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено 

реєстрацію платником податку на додану вартість; 

{Підпункт "в" підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 657-VII від 24.10.2013} 

(…) 
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5) у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у 

порядку, встановленому розділом V цього Кодексу, платники єдиного 

податку зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 

5 відсотків (для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися 

від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви 

щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної 

системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку 

наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації 

платником податку на додану вартість. 

{Підпункт 5 пункту 293.8 статті 293 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 5083-VI від 05.07.2012, № 5503-VI від 20.11.2012; в редакції 

Закону № 71-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 

1797-VIII від 21.12.2016, № 2245-VIII від 07.12.2017} 

293.9. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок 

податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного 

фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у 

відсотках бази оподаткування): 

293.9.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, 

розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також 

сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) - 

0,95; 

{Підпункт 293.9.1 пункту 293.9 статті 293 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 909-VIII від 24.12.2015; в редакції Закону № 1791-VIII від 

20.12.2016} 

293.9.2. для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та 

на поліських територіях, - 0,57; 

{Підпункт 293.9.2 пункту 293.9 статті 293 із змінами, внесеними згідно 

із Законами № 909-VIII від 24.12.2015, № 1791-VIII від 20.12.2016} 

293.9.3. для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, 

розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,57; 
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{Підпункт 293.9.3 пункту 293.9 статті 293 із змінами, внесеними згідно 

із Законами № 909-VIII від 24.12.2015, № 1791-VIII від 20.12.2016} 

293.9.4. для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та 

на поліських територіях, - 0,19; 

{Підпункт 293.9.4 пункту 293.9 статті 293 із змінами, внесеними згідно 

із Законами № 909-VIII від 24.12.2015, № 1791-VIII від 20.12.2016} 

293.9.5. для земель водного фонду - 2,43; 

{Підпункт 293.9.5 пункту 293.9 статті 293 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 909-VIII від 24.12.2015} 

293.9.6. для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах 

закритого ґрунту, - 6,33. 

{Абзац перший підпункту 293.9.6 пункту 293.9 статті 293 в редакції 

Закону № 1791-VIII від 20.12.2016} 

(…) 

Перелік гірських зон та поліських територій визначається Кабінетом 

Міністрів України. 

{Підпункт 293.9.6 пункту 293.9 статті 293 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 909-VIII від 24.12.2015} 

{Статтю 293 доповнено пунктом 293.9 згідно із Законом № 71-VIII від 

28.12.2014} 

(…) 

Стаття 295. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку 

295.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний 

податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) 

поточного місяця. 

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного 

податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, 

рік), але не більш як до кінця поточного звітного року. 

У разі якщо сільська, селищна або міська рада приймає рішення щодо 

зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок 
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сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 

12.3.4 пункту 12.3 статті 12 цього Кодексу. 

295.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку 

першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі 

заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного 

податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну 

тимчасової втрати працездатності. 

295.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний 

податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання 

податкової декларації за податковий (звітний) квартал. 

{Пункт 295.3 статті 295 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

5083-VI від 05.07.2012, № 71-VIII від 28.12.2014} 

295.4. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп 

здійснюється за місцем податкової адреси. 

{Пункт 295.4 статті 295 із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-

VIII від 28.12.2014} 

295.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не 

використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного 

податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а 

також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) 

непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. 

295.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого 

пункту 295.1 і пункту 295.5 цієї статті, підлягають зарахуванню в рахунок 

майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку. 

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають 

поверненню платнику в порядку, встановленому цим Кодексом. 

295.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, 

сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання 

податкової декларації за податковий (звітний) квартал. 



295.8. У разі припинення платником єдиного податку провадження 

господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку 

нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного 

місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу 

на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про 

проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності. 

У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням 

контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку 

нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного 

місяця, в якому проведено анулювання реєстрації. 

{Пункт 295.8 статті 295 в редакції Закону № 71-VIII від 28.12.2014; із 

змінами, внесеними згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016} 

295.9. Платники єдиного податку четвертої групи: 

295.9.1. самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня 

і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному 

контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем 

розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за 

формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу; 

295.9.2. сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, 

що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, 

у таких розмірах: 

у I кварталі - 10 відсотків; 

у II кварталі - 10 відсотків; 

у III кварталі - 50 відсотків; 

у IV кварталі - 30 відсотків; 

295.9.3. фізичні особи - підприємці, які у звітному періоді обрали 

спрощену систему оподаткування та ставку єдиного податку, встановлену 

для четвертої групи, або перейшли на застосування ставки єдиного податку, 

встановленої для четвертої групи, та юридичні особи, реорганізовані шляхом 

приєднання або утворені протягом року шляхом злиття або перетворення у 



звітному податковому періоді, у тому числі за набуті ними площі нових 

земельних ділянок, вперше сплачують податок протягом 30 календарних 

днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) 

кварталу, в якому відбулося таке обрання/перехід, в якому відбулося 

утворення (виникнення права на земельну ділянку), а надалі - у порядку, 

визначеному підпунктом 295.9.2 цього пункту; 

{Підпункт 295.9.3 пункту 295.9 статті 295 із змінами, внесеними згідно 

із Законами № 2497-VIII від 10.07.2018, № 466-IX від 16.01.2020} 

295.9.4. що припиняються шляхом злиття, приєднання, перетворення, 

поділу у податковому (звітному) періоді, зобов’язані подати у період до їх 

фактичного припинення контролюючим органам за своїм 

місцезнаходженням та місцем розташування земельних ділянок уточнену 

податкову декларацію; 

295.9.5. зобов’язані у разі, коли протягом податкового (звітного) періоду 

змінилася площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у 

зв’язку з набуттям (втратою) на неї права власності або користування: 

уточнити суму податкових зобов’язань з податку на період починаючи з 

дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) 

року; 

подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним 

періодом, контролюючим органам за місцезнаходженням платника податку 

та місцем розташування земельної ділянки декларацію з уточненою 

інформацією про площу земельної ділянки, а також відомості про наявність 

земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку; 

295.9.6. у разі надання сільськогосподарських угідь та/або земель 

водного фонду в оренду іншому платникові податку, враховують орендовану 

площу земельних ділянок у своїй декларації. У декларації орендаря така 

земельна ділянка не враховується; 



295.9.7. у разі оренди ними сільськогосподарських угідь та/або земель 

водного фонду в особи, яка не є платником податку, враховують орендовану 

площу земельних ділянок у своїй декларації; 

295.9.8. перераховують в установлений строк загальну суму коштів на 

відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної 

ділянки. 

{Статтю 295 доповнено пунктом 295.9 згідно із Законом № 71-VIII від 

28.12.2014} 

(…) 

Про платіжні послуги 

Закон України від 30 червня 2021 року № 1591-IX 

(витяг) 

Цей Закон визначає поняття та загальний порядок виконання платіжних 

операцій в Україні, встановлює виключний перелік платіжних послуг та 

порядок їх надання, категорії надавачів платіжних послуг та умови 

авторизації їх діяльності, визначає загальні засади функціонування платіжних 

систем в Україні, загальні засади випуску та використання в Україні 

електронних грошей та цифрових грошей Національного банку України, 

установлює права, обов’язки та відповідальність учасників платіжного ринку 

України, визначає загальний порядок здійснення нагляду за діяльністю 

надавачів платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг, 

порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури. 

Стаття 1. Визначення основних термінів 

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

(…) 

60) платіжна установа - юридична особа (крім банку, фінансової 

установи, що має право на надання платіжних послуг, оператора поштового 

зв’язку, органу державної влади, органу місцевого самоврядування), яка в 

установленому порядку отримала право на надання всіх або окремих 



фінансових платіжних послуг (крім платіжної послуги з випуску та 

виконання платіжних операцій з електронними грошима); 

(…) 

Стаття 10. Право на надання платіжних послуг 

1. До надавачів платіжних послуг належать: 

(…) 

9) органи державної влади, органи місцевого самоврядування. 

(…) 

9. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування має право 

надавати окремі платіжні послуги в межах своєї компетенції, передбаченої 

законом, без одержання ліцензії відповідно до цього Закону лише після 

включення його до Реєстру. 

(…) 

Стаття 17. Власники істотної участі 

(…) 

13. Національний банк України має право надсилати запити до 

державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичним та 

фізичним особам на отримання від них інформації, необхідної для 

підтвердження джерел походження коштів, що використовуються для 

набуття чи збільшення істотної участі в платіжній установі, установі 

електронних грошей або операторі поштового зв’язку, що здійснює 

діяльність, передбачену цим Законом, фінансового стану та ділової репутації 

власників істотної участі (осіб, які претендують на істотну участь) у такій 

платіжній установі, установі електронних грошей або операторі поштового 

зв’язку. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, 

юридичні та фізичні особи, яким адресований запит, зобов’язані протягом 10 

днів з дня його одержання розглянути запит і надати запитувану інформацію 

Національному банку України. 

(…) 

Стаття 21. Вимоги до розкриття інформації 



(…) 

7. Надавачі платіжних послуг, які є органами державної влади чи 

органами місцевого самоврядування, зобов’язані розкривати інформацію в 

порядку та обсягах, визначених відповідними законами та прийнятими на їх 

виконання нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність таких 

органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, з 

урахуванням вимог, встановлених нормативно-правовими актами 

Національного банку України. 

Стаття 57. Емітенти електронних грошей 

1. Емітентами електронних грошей в Україні можуть бути виключно такі 

особи: 

(…) 

6) органи державної влади, органи місцевого самоврядування. 

2. Для набуття статусу емітента електронних грошей та отримання права 

на надання послуги з випуску та виконання платіжних операцій з 

електронними грошима, у тому числі відкриття та обслуговування 

електронних гаманців, особа (крім Національного банку України, банків, 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування) має отримати 

ліцензію на надання фінансових платіжних послуг у порядку, визначеному 

цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку 

України. 

(…) 

 

Компетенція у сфері економіки та господарської діяльності 

Господарський кодекс України 

Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV 

(витяг) 

(…) 

Стаття 8. Участь держави, органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування в господарській діяльності 



1. Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування 

не є суб'єктами господарювання. 

2. Рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

з фінансових питань, що виникають у процесі формування та контролю 

виконання бюджетів усіх рівнів, а також з адміністративних та інших 

відносин управління, крім організаційно-господарських, в яких орган 

державної влади або орган місцевого самоврядування є суб'єктом, наділеним 

господарською компетенцією, приймаються від імені цього органу і в межах 

його владних повноважень. 

3. Господарська компетенція органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування реалізується від імені відповідної державної чи 

комунальної установи. Безпосередня участь держави, органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування у господарській діяльності може 

здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

визначені Конституцією та законами України. 

Стаття 11. Прогнозування та планування економічного і 

соціального розвитку 

(…) 

4. Органи влади Автономної Республіки Крим, місцеві органи 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до 

Конституції України розробляють і затверджують програми соціально-

економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-

територіальних одиниць та здійснюють планування економічного і 

соціального розвитку цих одиниць. 

(…) 

Стаття 18. Обмеження монополізму та сприяння змагальності у 

сфері господарювання 

(…) 

2. Державна політика у сфері економічної конкуренції, обмеження 

монополізму в господарській діяльності та захисту суб'єктів господарювання 



і споживачів від недобросовісної конкуренції здійснюється уповноваженими 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування. 

3. Органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх 

посадовим особам забороняється приймати акти та вчиняти дії, які усувають 

конкуренцію або необґрунтовано сприяють окремим конкурентам у 

підприємницькій діяльності, чи запроваджують обмеження на ринку, не 

передбачене законодавством. Законом можуть бути встановлені винятки з 

цього правила з метою забезпечення національної безпеки, оборони чи інших 

загальносуспільних інтересів. 

(…) 

Стаття 23. Відносини суб’єктів господарювання з органами 

місцевого самоврядування 

1. Органи місцевого самоврядування здійснюють свої повноваження 

щодо суб’єктів господарювання виключно в межах, визначених 

Конституцією України, законами про місцеве самоврядування та іншими 

законами, що передбачають особливості здійснення місцевого 

самоврядування в містах Києві та Севастополі, іншими законами. Органи 

місцевого самоврядування можуть здійснювати щодо суб’єктів 

господарювання також окремі повноваження органів виконавчої влади, 

надані їм законом. 

2. Відносини органів місцевого самоврядування з суб’єктами 

господарювання у випадках, передбачених законом, можуть здійснюватися 

також на договірних засадах. 

3. Правові акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, 

прийняті в межах їх повноважень, є обов’язковими для виконання усіма 

учасниками господарських відносин, які розташовані або здійснюють свою 

діяльність на відповідній території. 

4. Незаконне втручання органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування у господарську діяльність суб’єктів господарювання 

забороняється. Не допускається видання правових актів органів місцевого 



самоврядування, якими встановлюються не передбачені законом обмеження 

щодо обігу окремих видів товарів (послуг) на території відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць. 

5. Органи та посадові особи місцевого самоврядування мають право 

звертатися до суду щодо визнання недійсними актів підприємств, інших 

суб’єктів господарювання, які обмежують права територіальних громад, 

повноваження органів місцевого самоврядування. 

6. Органи, посадові та службові особи місцевого самоврядування несуть 

відповідальність за свою діяльність перед суб’єктами господарювання, 

підстави, види і порядок якої визначаються Конституцією України та 

законом. 

7. Спори про поновлення порушених прав суб’єктів господарювання та 

відшкодування завданої їм шкоди внаслідок рішень, дій чи бездіяльності 

органів, посадових або службових осіб місцевого самоврядування при 

здійсненні ними своїх повноважень вирішуються в судовому порядку. 

(…) 

Стаття 25. Конкуренція у сфері господарювання 

(…) 

2. Органам державної влади і органам місцевого самоврядування, що 

регулюють відносини у сфері господарювання, забороняється приймати акти 

або вчиняти дії, що визначають привілейоване становище суб’єктів 

господарювання тієї чи іншої форми власності, або ставлять у нерівне 

становище окремі категорії суб’єктів господарювання чи іншим способом 

порушують правила конкуренції. У разі порушення цієї вимоги органи 

державної влади, до повноважень яких належить контроль та нагляд за 

додержанням антимонопольно-конкурентного законодавства, а також 

суб’єкти господарювання можуть оспорювати такі акти в установленому 

законом порядку. 

3. Уповноважені органи державної влади і органи місцевого 

самоврядування повинні здійснювати аналіз стану ринку і рівня конкуренції 



на ньому і вживати передбачених законом заходів щодо упорядкування 

конкуренції суб’єктів господарювання. 

(…) 

Стаття 43. Свобода підприємницької діяльності 

(…) 

4. Здійснення підприємницької діяльності забороняється органам 

державної влади та органам місцевого самоврядування. 

Підприємницька діяльність посадових і службових осіб органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом 

у випадках, передбачених частиною другою статті 64 Конституції України. 

(…) 

Стаття 78. Комунальні унітарні підприємства 

1. Комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним 

органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі 

відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його 

управління. 

2. Орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне 

підприємство, є представником власника - відповідної територіальної 

громади і виконує його функції у межах, визначених цим Кодексом та 

іншими законодавчими актами. 

3. Майно комунального унітарного підприємства перебуває у 

комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві 

господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві 

оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство). 

4. Статутний капітал комунального унітарного підприємства 

утворюється органом, до сфери управління якого воно належить. Розмір 

статутного капіталу комунального унітарного підприємства визначається 

відповідною місцевою радою. 



Статутний капітал комунального унітарного підприємства підлягає 

сплаті до закінчення першого року з дня державної реєстрації такого 

підприємства. 

{Частина четверта статті 78 в редакції Закону № 3263-VI від 

21.04.2011} 

5. Найменування комунального унітарного підприємства повинно 

містити слова "комунальне підприємство" та вказівку на орган місцевого 

самоврядування, до сфери управління якого входить дане підприємство. 

6. Комунальне унітарне підприємство не несе відповідальності за 

зобов'язаннями власника та органу місцевого самоврядування, до сфери 

управління якого воно входить. 

7. Органами управління комунального унітарного підприємства є: 

керівник підприємства, який призначається (обирається) органом, до 

сфери управління якого належить підприємство, або наглядовою радою 

цього підприємства (у разі її утворення) і є підзвітним органу, який його 

призначив (обрав); 

наглядова рада підприємства (у разі її утворення), яка в межах 

компетенції, визначеної статутом підприємства та законом, контролює і 

спрямовує діяльність керівника підприємства. 

Наглядова рада комунального унітарного підприємства утворюється за 

рішенням органу, до сфери управління якого належить комунальне унітарне 

підприємство. Критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради 

комунального унітарного підприємства є обов’язковим, а також порядок 

утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради та її комітетів, 

порядок призначення членів наглядової ради затверджуються рішенням 

відповідної місцевої ради. 

{Частина сьома статті 78 в редакції Закону № 1405-VIII від 

02.06.2016} 

8. Річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства 

може підлягати обов’язковій перевірці незалежним аудитором в порядку, 



передбаченому рішенням відповідної місцевої ради. Критерії відбору 

незалежного аудитора та критерії віднесення комунальних унітарних 

підприємств до таких, фінансова звітність яких підлягає обов’язковій 

перевірці незалежним аудитором, встановлюються рішенням відповідної 

місцевої ради. 

Комунальне унітарне підприємство оприлюднює інформацію про свою 

діяльність, крім випадків, установлених законом, шляхом розміщення її на 

власній веб-сторінці (веб-сайті) або на офіційному веб-сайті суб’єкта 

управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з 

управління підприємством, у строки та в порядку, визначені рішенням 

відповідної місцевої ради. Доступ до таких веб-сторінок та веб-сайтів є 

цілодобовим і безоплатним. 

Обов’язковому оприлюдненню підлягає така інформація: 

цілі діяльності комунального унітарного підприємства; 

квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного 

підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на 

виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх 

фінансування; 

аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального 

унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився 

відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального 

унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління 

об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління 

підприємством; 

статут комунального унітарного підприємства у чинній редакції, а також 

у редакціях, що діяли раніше; 

біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника 

комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства 

про захист персональних даних); 



біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів 

наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства 

(з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), 

принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів 

господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради 

комунального унітарного підприємства є незалежним; 

річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) 

комунального унітарного підприємства; 

структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та 

членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи 

компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на 

отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а 

також у зв’язку із звільненням; 

рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо 

комунального унітарного підприємства; 

опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на 

операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та 

заходи щодо управління такими ризиками; 

відомості про договори, учасником яких є комунальне унітарне 

підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно 

до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"; 

інформація про операції та зобов’язання комунального унітарного 

підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або 

місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи 

договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та 

нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства. 

Комунальне унітарне підприємство оприлюднює річну фінансову 

звітність разом з аудиторським висновком щодо неї, якщо аудит проводився 

відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального 

унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління 



об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління 

підприємством до 30 квітня року, що настає за звітним періодом. 

Відповідальність за оприлюднення та достовірність інформації, 

визначеної цією статтею, несе керівник комунального унітарного 

підприємства відповідно до законів України та умов укладеного з ним 

контракту. 

{Статтю 78 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1405-VIII 

від 02.06.2016} 

9. Збитки, завдані комунальному унітарному підприємству внаслідок 

виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого 

самоврядування, підлягають відшкодуванню зазначеними органами 

добровільно або за рішенням суду. 

10. Особливості господарської діяльності комунальних унітарних 

підприємств визначаються відповідно до вимог, встановлених цим Кодексом 

щодо діяльності державних комерційних або казенних підприємств, а також 

інших вимог, передбачених законом. 

Комунальне унітарне підприємство, його дочірні підприємства, а також 

підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і 

більше відсотків належить комунальному підприємству, у разі здійснення 

ними закупівель та за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або 

перевищує межі, визначені частиною першою статті 2 Закону України "Про 

публічні закупівлі", оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу, 

визначеного Законом України "Про публічні закупівлі", звіт про укладення 

договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств та 

інформацію про зміну його істотних умов не пізніше ніж через сім днів з дня 

укладення договору про закупівлю або внесення змін до нього. У звіті 

обов’язково зазначаються: найменування, кількість товару та місце його 

поставки, вид робіт і місце їх виконання або вид послуг і місце їх надання, 

інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт і послуг, 

найменування і місцезнаходження постачальника, виконавця робіт і надавача 



послуг, з яким укладено договір, ціна за одиницю товару, робіт і послуг та 

сума, визначена в договорі, дата укладення договору, строк поставки товарів, 

виконання робіт і надання послуг тощо. 

{Частину статті 78 доповнено абзацом згідно із Законом № 1197-VII 

від 10.04.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 922-VIII від 

25.12.2015 - щодо введення в дію зміни див. пункт 1 розділу IX Закону № 922-

VIII від 25.12.2015} 

Стаття 78-1. Господарське зобов’язання комунального унітарного 

підприємства, щодо вчинення якого є заінтересованість 

1. Господарське зобов’язання комунального унітарного підприємства, 

предмет якого підпадає під ознаки, визначені частиною третьою цієї статті, і 

яке укладається з особою, заінтересованою у його вчиненні, від імені або за 

рахунок або в інтересах такої особи, є господарським зобов’язанням, щодо 

вчинення якого є заінтересованість. 

2. Особою, заінтересованою у вчиненні господарського зобов’язання, є: 

посадова особа органів управління комунального унітарного 

підприємства; 

посадова особа органу, до сфери управління якого належить комунальне 

унітарне підприємство, якщо така особа є особою, відповідальною за 

прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення таким комунальним 

унітарним підприємством господарського договору; 

член сім’ї посадової особи, зазначеної в абзацах другому і третьому цієї 

частини, - чоловік (дружина), особи, які спільно проживають, пов’язані 

спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, батьки (усиновителі), 

опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); 

юридична особа, в якій будь-яка з осіб, зазначених в абзацах другому - 

четвертому цієї частини, є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) 

або членом органу управління. 

Особи (разом або окремо), зазначені в абзацах другому - п’ятому цієї 

частини, мають відповідати принаймні одній із таких ознак: 



бути сторонами такого господарського зобов’язання або членами 

виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину; 

отримувати винагороду за вчинення такого господарського зобов’язання 

від комунального унітарного підприємства (посадових осіб органів 

управління комунального унітарного підприємства) або від особи, яка є 

стороною господарського зобов’язання; 

внаслідок такого господарського зобов’язання набувати майно, будь-які 

майнові права, вигоди або блага; 

брати участь у господарському зобов’язанні як представники або 

посередники (крім представництва комунального унітарного підприємства 

посадовими особами). 

3. Дія цієї статті поширюється на господарські зобов’язання 

комунальних унітарних підприємств, предметом яких є: 

відчуження або придбання за одним договором або декількома 

пов’язаними договорами товарів або іншого майна, балансова вартість якого 

перевищує 100 мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому вчиняється відповідне 

господарське зобов’язання (крім випадків отримання комунальним унітарним 

підприємством у власність товарів або майна безоплатно або за одну 

гривню); 

передача або отримання в оренду, інше платне користування товарів або 

майна, балансова вартість яких перевищує 100 мінімальних заробітних плат 

виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 

року, в якому вчиняється відповідне господарське зобов’язання; 

передача комунальним унітарним підприємством у безоплатне 

користування третім особам товарів або іншого майна, балансова вартість 

якого перевищує 20 мінімальних заробітних плат виходячи з розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому 

вчиняється відповідне господарське зобов’язання; 



виконання або замовлення робіт або надання послуг, ринкова вартість 

яких перевищує 100 мінімальних заробітних плат виходячи з розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому 

вчиняється відповідне господарське зобов’язання (крім випадків отримання 

комунальним унітарним підприємством результатів робіт або послуг 

безоплатно або за одну гривню); 

надання або отримання позики, іншого фінансування на поворотній 

основі на суму, що перевищує 50 мінімальних заробітних плат виходячи з 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому 

вчиняється відповідне господарське зобов’язання (крім випадків отримання 

комунальним унітарним підприємством позики або іншого фінансування 

безоплатно або за одну гривню); 

надання комунальним унітарним підприємством застави, поручительства 

або іншого забезпечення виконання зобов’язань, розмір яких перевищує 100 

мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленої на 1 січня року, в якому вчиняється відповідне 

господарське зобов’язання. 

Статутом комунального унітарного підприємства може бути встановлено 

нижче граничне значення щодо вартості майна, робіт або послуг чи суми 

коштів, що є предметом господарського зобов’язання, щодо вчинення якого є 

заінтересованість. 

4. Особа, яка є заінтересованою у вчиненні господарського зобов’язання, 

повинна протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї 

заінтересованості, але до вчинення господарського зобов’язання, подати на 

розгляд наглядової ради, а у випадках, передбачених частиною дев’ятою цієї 

статті, - органу, до сфери управління якого належить комунальне унітарне 

підприємство: 

проект господарського зобов’язання із зазначенням вартості одиниці 

товару або послуг, якщо вона передбачена господарським зобов’язанням, і 



загальної суми господарського зобов’язання, передбаченого частиною 

третьою цієї статті; 

інформацію з посиланням на конкретні норми частини другої цієї статті 

із зазначенням ознаки заінтересованості особи у вчиненні господарського 

зобов’язання. 

5. Наглядова рада комунального унітарного підприємства протягом 10 

робочих днів з дня отримання інформації, передбаченої частиною четвертою 

цієї статті, приймає одне з таких рішень: 

про надання згоди на вчинення відповідного господарського 

зобов’язання; 

про відмову у вчиненні відповідного господарського зобов’язання; 

про передачу питання на розгляд органу, до сфери управління якого 

належить комунальне унітарне підприємство. 

6. Наглядова рада або орган, до сфери управління якого належить 

комунальне унітарне підприємство, з метою проведення оцінки 

господарського зобов’язання, щодо вчинення якого є заінтересованість, на 

відповідність його умов звичайним ринковим умовам може залучити 

суб’єкта оціночної діяльності. 

7. Якщо заінтересована у вчиненні господарського зобов’язання особа є 

членом наглядової ради комунального унітарного підприємства, вона не має 

права голосу під час прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення 

такого господарського зобов’язання. 

Якщо заінтересована у вчиненні господарського зобов’язання особа є 

особою, зазначеною в абзаці третьому частини другої цієї статті, вирішення 

конфлікту інтересів відбувається в порядку, передбаченому законодавством 

про запобігання корупції. 

8. Рішення про надання згоди на вчинення господарського зобов’язання, 

щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається більшістю голосів 

членів наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні такого 

господарського зобов’язання. 



9. Рішення про надання згоди на вчинення господарського зобов’язання, 

щодо вчинення якого є заінтересованість, виноситься на розгляд органу, до 

сфери управління якого належить комунальне унітарне підприємство, якщо: 

на підприємстві не утворена наглядова рада; 

наглядова рада ухвалила рішення про передачу питання на розгляд 

органу, до сфери управління якого належить комунальне унітарне 

підприємство, із зазначенням мотивів такого рішення; 

більшість членів наглядової ради є заінтересованими у вчиненні 

господарського зобов’язання; 

балансова вартість майна або послуг чи сума коштів, що підлягають 

наданню, відчуженню, отриманню або передачі відповідно до 

господарського зобов’язання, передбаченого частиною третьою цієї статті, 

перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної 

фінансової звітності підприємства; 

предметом договору є нерухоме або інше майно, якщо режим його 

оренди або відчуження регулюється спеціальним законодавством. 

10. Якщо наглядова рада або орган, до сфери управління якого належить 

підприємство комунальної власності, не прийняли жодного рішення 

протягом 10 робочих днів з дня отримання інформації, передбаченої 

частиною четвертою цієї статті, господарське зобов’язання, щодо вчинення 

якого є заінтересованість, вважається схваленим. 

У разі якщо з метою проведення оцінки господарського зобов’язання, 

щодо вчинення якого є заінтересованість, на відповідність його умов 

звичайним ринковим умовам залучається суб’єкт оціночної діяльності, строк 

прийняття рішення наглядовою радою або органом, до сфери управління 

якого належить комунальне унітарне підприємство, збільшується на період 

часу, необхідного для здійснення оцінки, але не більш як на 30 календарних 

днів, які обчислюються з дня отримання інформації, передбаченої частиною 

четвертою цієї статті. 



11. Господарське зобов’язання, щодо вчинення якого є заінтересованість, 

вчинене з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на 

його вчинення, створює, змінює, припиняє права та обов’язки його сторін 

лише у разі подальшого схвалення такого господарського зобов’язання у 

порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його 

вчинення. У разі неотримання подальшого схвалення господарського 

зобов’язання, щодо вчинення якого є заінтересованість, у порядку, 

встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, 

таке зобов’язання визнається судом недійсним за позовом комунального 

унітарного підприємства або органу, до сфери управління якого належить 

підприємство комунальної власності. 

12. Подальше схвалення господарського зобов’язання, щодо вчинення 

якого є заінтересованість, в порядку, встановленому для прийняття рішення 

про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє права та 

обов’язки комунального унітарного підприємства з дня вчинення такого 

господарського зобов’язання. 

13. Відповідальність за шкоду, заподіяну комунальному унітарному 

підприємству господарським зобов’язанням, щодо вчинення якого є 

заінтересованість, вчиненим з порушенням вимог цієї статті, несе особа, 

заінтересована у вчиненні комунальним унітарним підприємством такого 

господарського зобов’язання. 

14. Керівник (виконавчий орган) комунального унітарного підприємства 

або особа, спеціально уповноважена керівником (виконавчим органом) або 

установчими документами комунального унітарного підприємства, у разі 

порушення ними вимог, передбачених цією статтею, підлягають 

адміністративній, дисциплінарній відповідальності за неналежне виконання 

своїх посадових обов’язків, а також мають відшкодувати шкоду, заподіяну 

їхніми діями комунальному унітарному підприємству"; 

{Кодекс доповнено статтею 78-1 згідно із Законом № 1405-VIII від 

02.06.2016} 



(…) 

Стаття 131. Особливості статусу благодійних та інших 

неприбуткових організацій у сфері господарювання 

(…) 

3. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також 

державні та комунальні підприємства, установи, організації, що повністю або 

частково фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками 

(засновником) та/або членами благодійної організації. 

(…) 

Стаття 238. Застосування адміністративно-господарських санкцій до 

суб'єктів господарювання 

1. За порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення 

господарської діяльності до суб'єктів господарювання можуть бути 

застосовані уповноваженими органами державної влади або органами 

місцевого самоврядування адміністративно-господарські санкції, тобто 

заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на 

припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його 

наслідків. 

2. Види адміністративно-господарських санкцій, умови та порядок їх 

застосування визначаються цим Кодексом, іншими законодавчими актами. 

Адміністративно-господарські санкції можуть бути встановлені виключно 

законами. 

(…) 

Про зовнішньоекономічну діяльність 

Закон України від 16 квітня 1991 року N 959-XII 

(витяг) 

(…) 

Стаття 10. Органи місцевого управління зовнішньоекономічною 

діяльністю  



До органів місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю 

належать: 

- місцеві Ради народних депутатів України та їх виконавчі і розпорядчі 

органи; 

- територіальні підрозділи (відділення) органів державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності України.  

Компетенція органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів 

визначається цим Законом та Законом України "Про місцеве самоврядування 

в Україні". Нормативні акти органів місцевого самоврядування та їх 

виконавчих органів стосовно регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

приймаються тільки у випадках, прямо передбачених законами України. 

Органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи діють як суб'єкти 

зовнішньоекономічної діяльності лише через створені ними 

зовнішньоекономічні комерційні організації, які мають статус юридичної 

особи України. 

{Частина друга статті 10 в редакції Закону N 2157-IV від 04.11.2004 }  

Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

України можуть створювати свої територіальні підрозділи (відділення), якщо 

це випливає з їх компетенції, яка визначається законами України та 

положеннями про ці органи.  

Зазначені органи територіального регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності створюються за погодженням з відповідними місцевими Радами 

народних депутатів України та в межах загального ліміту бюджетних коштів, 

що виділяються на утримання відповідних органів державного регулювання 

України. Дії зазначених підрозділів (відділень) не повинні суперечити 

нормативним актам місцевих Рад народних  депутатів України, за винятком 

випадків, коли такі дії передбачені або випливають із законів України.  

(…) 

 



Про державне прогнозування та розроблення програм економічного 

і соціального розвитку України 

Закон України від 23 березня 2000 року N 1602-III 

(витяг) 

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади 

формування цілісної системи прогнозних і програмних документів 

економічного і соціального розвитку України, окремих галузей економіки та 

окремих адміністративно-територіальних одиниць як складової частини 

загальної системи державного регулювання економічного і соціального 

розвитку держави.  Законом встановлюється загальний порядок розроблення, 

затвердження та виконання зазначених прогнозних і програмних документів 

економічного  і соціального розвитку, а також права та відповідальність 

учасників державного прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку. 

 (…) 

Стаття 10. Прогноз економічного і соціального розвитку Автономної 

Республіки Крим, області, району, міста на середньостроковий період  

Прогноз економічного і соціального розвитку Автономної Республіки 

Крим, області, району, міста на середньостроковий період розробляється на 

п'ять років.  

У прогнозі економічного і соціального розвитку Автономної Республіки 

Крим, області, району, міста на середньостроковий період повинні бути 

відображені:  

аналіз соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-

територіальної одиниці за попередній період та характеристика головних 

проблем розвитку її економіки та соціальної сфери;  

 стан використання природного, виробничого, науково-технічного та  

трудового потенціалу, екологічна ситуація у відповідній адміністративно-

територіальній одиниці;  

прогноз кон'юнктури на ринках основних видів товарів та послуг;  



можливі шляхи розв'язання головних проблем розвитку економіки та 

соціальної сфери відповідної адміністративно-територіальної одиниці; 

цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку в 

середньостроковий період та пропозиції щодо заходів місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для їх досягнення;  

основні показники соціально-економічного розвитку відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці;  

висновки щодо тенденцій розвитку економіки відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці протягом середньострокового 

періоду.  

Стаття 11. Програма економічного і соціального розвитку 

Автономної Республіки Крим, області, району, міста на 

короткостроковий період  

Програма економічного і соціального розвитку Автономної Республіки 

Крим, області, району, міста Києва, Севастополя на короткостроковий період 

розробляється  щороку взаємоузгоджено з щорічним  посланням  Президента  

України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище 

України.{Частина перша статті 11 в редакції Закону N 4731-VI від 

17.05.2012 }  

У програмі економічного і соціального розвитку Автономної Республіки 

Крим, області,  району, міста на наступний рік повинні бути відображені:  

аналіз соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-

територіальної одиниці за попередній і поточний роки та характеристика 

головних проблем розвитку її економіки та соціальної сфери;  

 стан використання природного, виробничого, науково-технічного та 

трудового потенціалу, екологічна ситуація у відповідній адміністративно-

територіальній одиниці;  

можливі шляхи розв'язання головних проблем розвитку економіки і 

соціальної сфери відповідної адміністративно-територіальної одиниці;  



цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку відповідної  

адміністративно-територіальної одиниці в наступному році;  

система заходів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування щодо реалізації соціально-економічної політики з 

визначенням термінів виконання та виконавців;  

основні показники соціально-економічного розвитку відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці;  

дані про отримання та використання доходів від розпорядження 

об'єктами права комунальної власності,  ефективності  використання об'єктів 

права комунальної власності, показники розвитку підприємств та організацій, 

що є об'єктами права комунальної власності.  

(…) 

Стаття 18. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування щодо державного прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 

адміністрації та органи місцевого самоврядування розробляють прогнози 

економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, 

районів і міст на середньостроковий період, програми економічного і 

соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст 

на короткостроковий період та забезпечують контроль за виконанням 

відповідних показників програм економічного і соціального розвитку 

Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст на короткостроковий 

період.  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 

Севастопольська міські державні адміністрації беруть участь у розробленні 

проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо 

- та короткостроковий періоди і загальнодержавних програм економічного, 



соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечують 

виконання завдань, визначених цими програмами, на відповідній території. 

{ Частина друга статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом 

N4731-VI від 17.05.2012 }  

Про захист економічної конкуренції 

Закон України від 11 січня 2001 року N 2210-III 

(витяг) 

Цей Закон визначає правові засади підтримки та захисту економічної 

конкуренції, обмеження монополізму в господарській діяльності і 

спрямований на забезпечення ефективного функціонування економіки 

України на основі розвитку конкурентних відносин.  

(…) 

Стаття 4. Державна політика у сфері розвитку економічної 

конкуренції та обмеження монополізму  

1. Державна політика у сфері розвитку економічної конкуренції та 

обмеження монополізму в господарській діяльності, здійснення заходів щодо 

демонополізації економіки, фінансової, матеріально-технічної, 

інформаційної, консультативної та іншої підтримки суб'єктів 

господарювання, які сприяють розвитку конкуренції, здійснюється органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування та органами 

адміністративно-господарського управління та контролю.  

2. Суб'єкти господарювання, органи влади, органи місцевого 

самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління 

та контролю зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-

яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.  

(…) 

5. Органи влади, органи місцевого самоврядування, органи 

адміністративно-господарського управління та контролю зобов'язані сприяти 

Антимонопольному комітету України у здійсненні його повноважень у сфері 

підтримки й захисту економічної конкуренції, обмеження монополізму та 



контролю за додержанням законодавства про захист економічної 

конкуренції.  

(…) 

Стаття 15. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого 

самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та 

контролю  

1. Антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого 

самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та 

контролю є прийняття будь-яких актів (рішень, наказів, розпоряджень, 

постанов тощо), надання письмових чи усних вказівок, укладення угод або 

будь-які інші дії чи бездіяльність органів влади, органів місцевого 

самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та 

контролю (колегіального органу чи посадової особи), які призвели або 

можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення 

конкуренції.  

2. Антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого 

самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та 

контролю, зокрема, визнаються:  

заборона або перешкоджання створенню нових підприємств чи 

здійснення підприємництва в інших організаційних формах у будь-якій сфері 

діяльності, а також встановлення обмежень на здійснення окремих видів 

діяльності, на виробництво, придбання чи реалізацію певних видів товарів;  

пряме або опосередковане примушення суб'єктів господарювання до 

вступу в асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні чи інші форми 

об'єднань або здійснення узгоджених дій концентрації суб'єктів 

господарювання в інших формах; (Абзац третій частини другої статті 15 

із змінами, внесеними згідно із Законом N 2596-IV від 31.05.2005 )  

 пряме або опосередковане примушення суб'єктів господарювання до 

пріоритетного укладення договорів, першочергової поставки товарів певному 

колу споживачів чи першочергового їх придбання у певних продавців;  



будь-яка дія, спрямована на централізований розподіл товарів, а також 

розподіл ринків між суб'єктами господарювання за територіальним 

принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи закупівель або за 

колом споживачів чи продавців;  

встановлення заборони на реалізацію певних товарів з одного регіону 

країни в іншому або надання дозволу на реалізацію товарів з одного регіону в 

іншому в певному обсязі чи за виконання певних умов;  

надання окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів 

господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване 

становище стосовно конкурентів, що призводить або може призвести до 

недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції;  

дія, внаслідок якої окремим суб'єктам господарювання або групам 

суб'єктів господарювання створюються несприятливі чи дискримінаційні 

умови діяльності порівняно з конкурентами;  

дія, якою встановлюються не передбачені законами України заборони та 

обмеження самостійності підприємств, у тому числі щодо придбання чи 

реалізації товарів, ціноутворення, формування програм діяльності та 

розвитку, розпорядження прибутком.  

3. Вчинення антиконкурентних дій органів влади, органів місцевого 

самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та 

контролю забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.  

Стаття 16. Заборона делегування повноважень органів влади та 

органів місцевого самоврядування  

Органам влади та органам місцевого самоврядування забороняється 

делегування окремих владних повноважень об'єднанням, підприємствам та 

іншим суб'єктам господарювання, якщо це призводить або може призвести 

до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції.  

Стаття 17. Заборона схилення до порушень законодавства про 

захист економічної конкуренції та їх легітимації  



Забороняються дії чи бездіяльність органів влади, органів місцевого 

самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та 

контролю (колегіального органу чи посадової особи), що полягають у 

схиленні суб'єктів господарювання, органів влади, органів місцевого 

самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та 

контролю до порушень законодавства про захист економічної конкуренції, 

створенні умов для вчинення таких порушень чи їх легітимації. 

(…) 

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 

в Україні 

Закон України від 12 липня 2001 року N 2658-III 

(витяг) 

Цей Закон визначає правові засади здійснення оцінки майна, майнових 

прав та професійної оціночної діяльності в Україні, її державного та 

громадського регулювання, забезпечення створення системи незалежної 

оцінки майна з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів 

правовідносин у питаннях оцінки майна, майнових прав та використання її 

результатів.  

(…) 

Стаття 5. Суб'єкти оціночної діяльності  

Суб'єктами оціночної діяльності є:  

(…) 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які 

отримали повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі 

виконання функцій з управління та розпорядження державним майном та 

(або) майном, що є у комунальній власності, та у складі яких працюють 

оцінювачі.  

(…) 

Стаття 10. Підстави проведення оцінки майна  



Оцінка майна проводиться на підставі договору між суб'єктом оціночної 

діяльності - суб'єктом господарювання та замовником оцінки або на підставі 

ухвали суду про призначення відповідної експертизи щодо оцінки майна.  

У випадках, визначених нормативно-правовими актами з оцінки майна, 

які затверджуються Кабінетом Міністрів України, суб'єкти оціночної 

діяльності - органи державної влади та органи місцевого самоврядування 

здійснюють оцінку майна самостійно на підставі наказу керівника. При 

цьому, якщо законодавством передбачена обов'язковість проведення 

незалежної оцінки майна, органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування виступають замовниками проведення такої оцінки майна 

шляхом укладання договорів з суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами 

господарювання, визначеними на конкурсних засадах у порядку, 

встановленому законодавством.  

Під час укладання органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування договорів на проведення оцінки майна застосовуються 

обмеження, зазначені в статті 8 цього Закону. Не допускається встановлення 

інших обмежень щодо участі суб'єктів оціночної діяльності в проведенні 

оцінки майна, крім тих, що визначені умовами конкурсного відбору 

відповідно до законодавства.  

(…) 

Про інноваційну діяльність  

Закон України від 4 липня 2002 року N 40-IV 

(витяг) 

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади 

державного регулювання інноваційної діяльності в Україні, встановлює 

форми стимулювання державою інноваційних процесів і спрямований на 

підтримку розвитку економіки України інноваційним шляхом. 

(…) 



Стаття 7. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у 

сфері інноваційної діяльності  

(…) 

2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні і районні ради 

відповідно до їх компетенції:  

затверджують середньострокові пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності регіонального рівня та регіональні інноваційні програми, що 

кредитуються з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних 

бюджетів; { Абзац другий частини другої статті 7 із змінами, внесеними 

згідно із Законом N 3715-VI від 08.09.2011 } 

визначають кошти бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і 

районних бюджетів для фінансової підтримки регіональних інноваційних 

програм і доручають Раді міністрів Автономної Республіки Крим, делегують 

повноваження обласним і районним державним адміністраціям фінансування 

регіональних інноваційних програм через державні інноваційні фінансово-

кредитні установи (їх регіональні відділення) у межах виділених у цих 

бюджетах коштів; 

контролюють фінансування регіональних інноваційних програм за 

кошти бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних 

бюджетів. 

3. Представницькі органи місцевого самоврядування - сільські, селищні, 

міські ради відповідно до їх компетенції: 

затверджують місцеві інноваційні програми; 

у межах коштів бюджету розвитку визначають кошти місцевих бюджетів 

для фінансової підтримки місцевих інноваційних програм; 

створюють комунальні інноваційні фінансово-кредитні установи для  

фінансової підтримки місцевих інноваційних програм за кошти місцевих 

бюджетів, затверджують їх статути чи положення про них, підпорядковують 

їх своїм виконавчим органам;  



доручають своїм виконавчим органам фінансування місцевих 

інноваційних програм за рахунок коштів місцевого бюджету через державні 

інноваційні фінансово-кредитні установи (їх регіональні відділення) або 

через комунальні інноваційні фінансово-кредитні установи; 

затверджують порядок формування і використання коштів комунальних 

інноваційних фінансово-кредитних установ;  

контролюють фінансування місцевих інноваційних програм за кошти 

місцевого бюджету через державні інноваційні фінансово-кредитні установи 

(їх регіональні відділення);  

контролюють діяльність комунальних інноваційних фінансово-

кредитних установ.  

(…) 

Стаття 10. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів місцевого 

самоврядування у сфері інноваційної діяльності  

(…) 

2. Виконавчі органи місцевого самоврядування відповідно до їх 

компетенції:  

розробляють проекти місцевих інноваційних програм і подають їх для 

затвердження відповідним місцевим радам;  

вживають заходів щодо виконання місцевих інноваційних програм;  

залучають підприємства, установи і організації, розташовані на 

підпорядкованій їм території, за їх згодою, до розв'язання проблем 

інноваційного розвитку населених пунктів;  

доручають державним інноваційним фінансово-кредитним установам (їх 

регіональним відділенням) або комунальним інноваційним фінансово-

кредитним установам проведення конкурсного відбору інноваційних 

проектів місцевих інноваційних програм і здійснення фінансової підтримки 

цих проектів у межах коштів, передбачених у відповідному місцевому 

бюджеті;  



готують і подають відповідним місцевим радам пропозиції щодо 

створення комунальних спеціалізованих інноваційних фінансово-кредитних 

установ для фінансової підтримки місцевих інноваційних програм;  

подають пропозиції спеціально уповноваженому центральному органу 

виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності стосовно включення 

інноваційних проектів за місцевими програмами до державних програм і їх 

фінансування шляхом кредитування із державного бюджету через державні 

інноваційні фінансово-кредитні установи.  

(…) 

Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності  

Закон України від 11 вересня 2003 року N 1160-IV 

(витяг) 

Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності. 

(…) 

Стаття 31. Організаційні засади здійснення державної регуляторної 

політики органами та посадовими особами місцевого самоврядування  

Сільські, селищні, міські, районні у містах, районні та обласні ради з 

метою реалізації покладених на них цим Законом повноважень у здійсненні 

державної регуляторної політики можуть створювати у своєму складі 

постійні комісії з питань реалізації державної регуляторної політики або 

можуть покладати ці повноваження на одну з існуючих постійних комісій 

відповідної ради (далі - відповідальна постійна комісія).  

Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад з 

метою реалізації покладених на них цим Законом повноважень у здійсненні 

державної регуляторної політики створюють у своєму складі в межах 

граничної чисельності структурні підрозділи з питань реалізації державної 

регуляторної політики або покладають реалізацію цих повноважень на один з 



існуючих структурних підрозділів чи окремих посадових осіб відповідного 

виконавчого органу ради (далі - відповідальний структурний підрозділ).  

Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики 

сільським, селищним та міським головою здійснює відповідальний 

структурний підрозділ виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.  

Організаційні засади здійснення державної регуляторної політики у 

системі місцевого самоврядування у місті Києві визначаються цим Законом 

та Законом України "Про столицю України - місто-герой Київ". 

Стаття 32. Особливості планування діяльності органів та посадових 

осіб місцевого самоврядування з підготовки проектів регуляторних актів  

Планування діяльності сільських, селищних, міських, районних у містах, 

районних та обласних рад з підготовки проектів регуляторних актів 

здійснюється в рамках підготовки та затвердження планів роботи 

відповідних рад у порядку, встановленому Законом України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" та регламентами відповідних рад, з урахуванням 

вимог частин третьої та четвертої статті 7 цього Закону.  

Стаття 33. Підготовка аналізу регуляторного впливу проектів 

регуляторних актів, розроблених органами та посадовими особами 

місцевого самоврядування  

У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта без 

аналізу регуляторного впливу відповідальна постійна комісія приймає 

рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання 

органу чи особі, яка внесла цей проект.  

За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради, голови 

районної або обласної ради відповідальна постійна комісія може прийняти 

рішення про забезпечення підготовки в порядку, встановленому частинами 

другою та третьою статті 34 цього Закону, експертного висновку щодо 

регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного цим депутатом 

ради, постійною комісією ради, головою районної або обласної ради. У 

цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок 



щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 цього 

Закону.  

У разі внесення на розгляд засідання виконавчого органу ради чи 

внесення на затвердження сільським, селищним, міським головою проекту 

регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу цей проект 

повертається його розробникові на доопрацювання.  

Стаття 34. Особливості розгляду сільською, селищною, міською, 

районною у місті, районною, обласною радою проектів регуляторних 

актів  

Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до сільської, 

селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради, подається  до 

відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про 

відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 цього 

Закону.  

Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного 

висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта, 

який разом з цим проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу 

подається до уповноваженого органу для підготовки у встановленому 

Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення 

проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики (далі - 

пропозиції уповноваженого органу). { Частина друга статті 34 із змінами, 

внесеними згідно із Законом N 1319-VII від 05.06.2014 }  

Порядок та строки підготовки експертних висновків щодо регуляторного 

впливу внесених проектів регуляторних актів встановлюються регламентами 

відповідних рад.  

На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект 

регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії відповідної ради, а 

також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту та 

пропозицій уповноваженого органу відповідальна постійна комісія готує свої 

висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 



цього Закону. У випадках, визначених частиною другою статті 33 цього 

Закону, такі висновки готуються на підставі експертного висновку щодо 

регуляторного впливу та пропозицій уповноваженого органу. 

{Частина четверта статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом 

N 1319-VII від 05.06.2014}  

Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу 

регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при 

його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного 

впливу не був наданий відповідальній постійній комісії протягом строку, 

встановленого для його підготовки. Це правило не застосовується у 

випадках, передбачених частиною другою статті 33 цього Закону.  

Висновки відповідальної постійної комісії та пропозиції уповноваженого 

органу передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої 

належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта у відповідній 

раді (далі - головна постійна комісія), за винятком випадків, коли 

відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією.{Частина 

шоста статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1319-VII від 

05.06.2014 }  

При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту 

регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає 

висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта 

вимогам статей 4 та 8 цього Закону, а також пропозиції уповноваженого 

органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування. 

{Частина сьома  статті  34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 

1319-VII від 05.06.2014 } 

Стаття 35. Особливості оприлюднення проектів регуляторних актів, 

прийняття яких належить до компетенції органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування, з метою одержання зауважень і пропозицій  

Оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій проектів 

регуляторних актів, прийняття яких належить до компетенції виконавчих 



органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад, а також 

сільських, селищних та міських голів, проводиться до внесення цих проектів 

на розгляд засідання відповідного виконавчого органу ради або до внесення 

їх на затвердження відповідному сільському, селищному, міському голові.  

За рішенням сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, 

обласної ради або відповідальної постійної комісії відповідної ради:  

оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювалися 

до внесення їх на розгляд сесії відповідної ради;  

можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які 

оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії відповідної ради.  

У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням 

відповідної ради або відповідальної постійної комісії цієї ради функцію 

розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей 

проект на розгляд сесії відповідної ради, якщо інше не встановлено у рішенні 

ради чи відповідальної постійної комісії.  

Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного 

акта, внесеного на розгляд сесії ради, та відповідного аналізу регуляторного 

впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями 

розробникові цього проекту та головній постійній комісії ради.  

Стаття 36. Особливості прийняття регуляторних актів органами та 

посадовими особами місцевого самоврядування  

Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений 

уповноваженим на це органом чи посадовою особою місцевого 

самоврядування, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:  

відсутній аналіз регуляторного впливу; 

проект регуляторного акта не був оприлюднений.  

У разі виявлення будь-якої з цих обставин орган чи посадова особа 

місцевого самоврядування має право вжити передбачених законодавством 

заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до 



закону скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з 

порушеннями.  

Стаття 37. Особливості відстеження результативності та перегляду 

регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами 

місцевого самоврядування  

Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, 

прийнятих сільськими, селищними, міськими та районними у містах радами, 

забезпечується виконавчими органами відповідних рад.  

Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, 

прийнятих районними та обласними радами, забезпечується виконавчим 

апаратом відповідних рад, а у разі якщо рішеннями районних, обласних рад 

повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження 

результативності цих регуляторних актів делеговано відповідно районним 

або обласним державним адміністраціям - районними, обласними 

державними адміністраціями.  

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого 

відповідною радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення 

цього звіту подається до  головної  постійної комісії відповідної ради.  

Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого 

сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною 

радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності 

приймає головна постійна комісія відповідної ради або розробник проекту 

цього регуляторного акта.  

Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, 

прийнятих сільськими, селищними, міськими головами, забезпечується 

виконавчими органами сільської, селищної, міської ради, визначеними для 

виконання цих заходів відповідними сільськими, селищними, міськими 

головами.  

Стаття 38. Заслуховування радами звітів про здійснення державної 

регуляторної політики  



Сільська, селищна, міська, районна у місті рада заслуховує щорічний 

звіт сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради про 

здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами 

відповідної сільської, селищної, міської, районної у місті ради.  

Районна, обласна рада заслуховує щорічний звіт голови районної, 

обласної ради про здійснення державної регуляторної політики виконавчим 

апаратом відповідної ради.  

Відповідальна постійна комісія відповідної ради готує і попередньо 

розглядає питання щодо звітів посадових осіб, зазначених у частинах першій 

та другій цієї статті, про здійснення державної регуляторної політики у 

частині, що віднесена законом до компетенції постійних комісій рад.  

Щорічні звіти посадових осіб, зазначених у частинах першій та другій 

цієї статті, оприлюднюються шляхом їх опублікування в друкованих засобах 

масової інформації рад, які заслуховують відповідні звіти, а у разі їх 

відсутності - в інших місцевих друкованих засобах масової інформації.  

(…) 

 

Про теплопостачання  

Закон України від 2 червня 2005 року N 2633-IV 

(витяг) 

Цей Закон визначає основні правові, економічні та організаційні засади 

діяльності на об’єктах сфери теплопостачання та регулює відносини, 

пов’язані з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням 

теплової енергії з метою забезпечення енергетичної безпеки України, 

підвищення енергоефективності функціонування систем теплопостачання, 

створення і удосконалення ринку теплової енергії та захисту прав споживачів 

та працівників сфери теплопостачання. 

 (…) 

Стаття 13. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері 

теплопостачання  



До основних повноважень органів місцевого самоврядування у сфері 

теплопостачання належать: 

регулювання діяльності суб’єктів відносин у сфері теплопостачання в 

межах, віднесених до відання відповідних рад; 

затвердження місцевих програм розвитку у сфері теплопостачання, 

участь у розробці та впровадженні державних і регіональних програм у цій 

сфері; 

затвердження з урахуванням вимог законодавства у сфері 

теплопостачання проектів містобудівних програм, генеральних планів 

забудови населених пунктів, схем теплопостачання та іншої містобудівної 

документації; 

здійснення контролю за забезпеченням споживачів тепловою енергією 

відповідно до нормативних вимог; 

погодження на розміщення в межах відповідної адміністративно-

територіальної одиниці нових або реконструкцію діючих об’єктів 

теплопостачання та сприяння розвитку систем теплопостачання на 

відповідній території; 

встановлення для всіх категорій споживачів тарифів на теплову енергію і 

тарифів на виробництво теплової енергії (крім тарифів на теплову енергію, 

вироблену на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних 

електростанціях та когенераційних установках) у порядку і межах, 

визначених законодавством; 

{Абзац сьомий статті 13 в редакції Закону № 1959-VIII від 21.03.2017} 

щоквартальне оприлюднення встановлених для всіх категорій 

споживачів тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках з 

використанням альтернативних джерел енергії (крім теплоелектроцентралей, 

теплоелектростанцій, атомних електростанцій та когенераційних установок); 

{Абзац статті 13 в редакції Закону № 1959-VIII від 21.03.2017} 

перегляд за власною ініціативою та/або за зверненням суб’єкта 

господарювання тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках 



з використанням альтернативних джерел енергії (крім 

теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій, атомних електростанцій та 

когенераційних установок), але не більше одного разу на квартал; 

{Абзац статті 13 в редакції Закону № 1959-VIII від 21.03.2017} 

погодження інвестиційних програм стосовно об’єктів теплопостачання, 

що перебувають у комунальній власності, крім тих, що виробляють теплову 

енергію на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та 

установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел 

енергії; 

{Статтю 13 доповнено абзацом згідно із Законом № 4434-VI від 

23.02.2012} 

сприяння провадженню інвестиційної діяльності у сфері 

теплопостачання. 

{Статтю 13 доповнено абзацом згідно із Законом № 4434-VI від 

23.02.2012}  

(…) 

Стаття 27. Охорона навколишнього середовища  

(…) 

У разі порушення законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища рішення про обмеження, тимчасову заборону 

(зупинення) чи припинення діяльності суб'єктів відносин у сфері 

теплопостачання приймають органи місцевого самоврядування і спеціально 

уповноважені органи виконавчої влади у межах своїх повноважень з 

урахуванням прав споживачів теплової енергії.  

(…) 

Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні 

Закон України від 22 березня 2012 року № 4618-VI 

(витяг) 



Цей Закон визначає правові та економічні засади державної політики у 

сфері підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва. 

(…) 

Стаття 10. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим та органів місцевого самоврядування у сфері розвитку малого і 

середнього підприємництва 

1. До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим та 

органів місцевого самоврядування у сфері розвитку малого і середнього 

підприємництва належить створення умов для розвитку малого і середнього 

підприємництва, зокрема: 

1) визначення пріоритетів та видів державної підтримки суб’єктів малого 

і середнього підприємництва з урахуванням загальнодержавних пріоритетів; 

2) участь у розробленні проектів регіональних та місцевих програм 

розвитку малого і середнього підприємництва, їх затвердження та 

забезпечення виконання з урахуванням загальнодержавних пріоритетів, 

національних і місцевих соціально-економічних, екологічних, культурних та 

інших особливостей, здійснення моніторингу виконання таких програм; 

3) сприяння формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього 

підприємництва; 

4) сприяння діяльності громадських організацій, що представляють 

інтереси суб’єктів малого і середнього підприємництва. 

2. До повноважень органів місцевого самоврядування також належить 

утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів у сфері 

розвитку малого і середнього підприємництва. 

(…) 

 

Про публічні закупівлі 

Закон України від 25 грудня 2019 року № 922-VIII 

(витяг) 



Цей Закон визначає правові та економічні засади здійснення закупівель 

товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних 

громад та об’єднаних територіальних громад. 

(…) 

Стаття 2. Замовники 

1. До замовників, які здійснюють закупівлі відповідно до цього Закону, 

належать: 

1) органи державної влади (орган законодавчої, органи виконавчої, 

судової влади), та правоохоронні органи держави, органи влади Автономної 

Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, об’єднання 

територіальних громад; 

2) Пенсійний фонд України, цільові страхові фонди зі страхування у 

зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань, медичного страхування та 

страхування на випадок безробіття (далі - органи соціального страхування); 

3) юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями 

(крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 цієї частини) та їх об’єднання, які 

забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така 

діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі, за 

наявності однієї з таких ознак: 

юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів; 

органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або інші 

замовники володіють більшістю голосів у вищому органі управління 

юридичної особи; 

у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна частка 

акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків; 

4) юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які здійснюють 

діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання, 

визначених частиною другою цієї статті, та відповідають хоча б одній з таких 

ознак: 



органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, 

органам місцевого самоврядування або іншим замовникам належить частка у 

статутному капіталі юридичної особи та/або суб’єкта господарювання в 

розмірі більше ніж 50 відсотків або такі органи чи інші замовники володіють 

більшістю голосів у вищому органі юридичної особи та/або суб’єкта 

господарювання чи правом призначати більше половини складу виконавчого 

органу або наглядової ради юридичної особи та/або суб’єкта 

господарювання; 

наявність спеціальних або ексклюзивних прав - прав, наданих у межах 

повноважень органом державної влади або органом місцевого 

самоврядування на підставі будь-якого нормативно-правового акта та/або 

акта індивідуальної дії, що обмежують провадження діяльності у сферах, 

визначених цим Законом, однією чи кількома особами, що істотно впливає на 

здатність інших осіб провадити діяльність у зазначених сферах. Не 

вважаються спеціальними або ексклюзивними права, що надані за 

результатами конкурсів (тендерів, процедур закупівель), інформація про 

проведення яких разом з критеріями відбору попередньо оприлюднювалася 

та була наявна у публічному доступі, можливість участі у таких конкурсах 

(тендерах, процедурах закупівель) не була обмежена та якщо надання таких 

прав здійснювалося на основі об’єктивних критеріїв. 

2. Для цілей пункту 4 частини першої цієї статті діяльність в окремих 

сферах господарювання - діяльність, що здійснюється в одній або декількох 

із таких сфер: 

1) забезпечення транспортування, розподілу, зберігання (закачування, 

відбору) та постачання природного газу на користь третіх осіб (замовників), 

видобутку природного газу та надання послуг установки LNG; 

2) забезпечення виробництва, транспортування та постачання теплової 

енергії споживачам; 

3) забезпечення виробництва, передачі, розподілу, купівлі-продажу, 

постачання електричної енергії споживачам, диспетчерське управління та 



забезпечення відпуску електричної енергії до/з системи передачі/розподілу та 

забезпечення функціонування ринку електричної енергії "на добу наперед" і 

внутрішньодобового ринку електричної енергії та балансуючий ринок 

електричної енергії та організація купівлі-продажу електричної енергії на цих 

ринках; 

4) забезпечення виробництва, транспортування та постачання питної 

води, забезпечення функціонування централізованого водовідведення; 

5) проведення зрошувальних, осушувальних або осушувально-

зволожувальних меліоративних заходів, якщо обсяг води, що 

використовуватиметься для постачання питної води, становить більш ніж 20 

відсотків загального обсягу води, одержання якої забезпечують зрошувальні 

чи осушувальні системи; 

6) надання послуг з користування інфраструктурою залізничного 

транспорту загального користування, забезпечення функціонування міського 

електричного транспорту, у тому числі метрополітену, та експлуатація його 

об’єктів для надання послуг з перевезення, а також надання послуг з 

перевезення пасажирів автобусами в межах міст, з дотриманням умов, 

визначених відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування на визначених ними маршрутах; 

7) надання послуг автостанцій, портів, аеропортів, послуг з 

аеронавігаційного обслуговування польотів повітряних суден; 

8) надання послуг поштового зв’язку; 

9) розробка родовищ нафти і газу, родовищ вугілля та інших видів 

твердого палива, видобуток нафти, вугілля та інших видів твердого палива. 

3. Для цілей пункту 4 частини першої цієї статті до діяльності в окремих 

сферах господарювання не відносяться: 

1) виробництво та постачання теплової енергії і газу до мереж загального 

користування, якщо таке виробництво є наслідком іншої виробничої 

діяльності замовника, крім діяльності, що здійснюється у сферах, визначених 

у цьому пункті, при цьому постачання теплової енергії здійснюється лише в 



цілях економної експлуатації виробничих потужностей замовника, а доходи 

від цієї діяльності не перевищують 20 відсотків середньорічного доходу за 

попередні три роки, включаючи дохід за поточний рік; 

2) виробництво, передача та постачання електричної енергії до мереж 

загального користування, якщо таке виробництво, передача та постачання є 

необхідними для споживання самим замовником для здійснення іншої 

виробничої діяльності, крім діяльності, що провадиться у сферах, визначених 

у цьому пункті, а обсяг постачання електричної енергії замовником до мереж 

загального користування залежить від рівня його власного споживання, за 

умови, що власне споживання є не меншим ніж 70 відсотків загального 

обсягу виробленої замовником електричної енергії, розрахованого за 

середньорічними показниками виробництва за попередні три роки, 

включаючи показники за поточний рік; 

3) виробництво, транспортування та постачання питної води в мережі 

загального користування, якщо таке виробництво, транспортування та 

постачання є необхідними для споживання самим замовником для здійснення 

іншої виробничої діяльності, крім діяльності, що провадиться у сферах, 

визначених у цьому пункті, а обсяг постачання питної води замовником для 

загального користування залежить від рівня його власного споживання, за 

умови, що власне споживання є не меншим ніж 70 відсотків загального 

обсягу виробленої замовником питної води, розрахованого за 

середньорічними показниками виробництва за попередні три роки, 

включаючи показники за поточний рік. 

4. Категорії замовників, що використовуються у цьому Законі: 

1) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, зазначені 

у пункті 1 частини першої цієї статті; 

2) органи соціального страхування, зазначені у пункті 2 частини першої 

цієї статті; 

3) підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини 

першої цієї статті; 
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4) юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які здійснюють 

діяльність в окремих сферах господарювання, зазначені у пункті 4 частини 

першої цієї статті. 

(…) 

Про концесію 

Закон України від 3 жовтня 2019 року N 155-IX 

(витяг) 

Цей Закон визначає правові, фінансові та організаційні засади реалізації 

проектів, що здійснюються на умовах концесії, з метою модернізації 

інфраструктури та підвищення якості суспільно значущих послуг. 

Стаття 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

(…) 

7) концесієдавець - щодо об’єктів державної власності - держава в особі 

відповідних державних органів, які згідно із  Законом України "Про 

управління об’єктами державної власності" здійснюють управління 

об’єктами державної власності, а якщо такий орган не визначений - Кабінет 

Міністрів України або уповноважений ним орган, або за рішенням Кабінету 

Міністрів України - Національна академія наук України, національні галузеві 

академії наук, державне підприємство, установа, організація, господарське 

товариство, 100 відсотків акцій (часток) яких належать державі або іншому 

господарському товариству, 100 відсотків акцій (часток) якого належать 

державі; щодо об’єктів, що належать Автономній Республіці Крим, - 

Автономна Республіка Крим в особі Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим на підставі рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 

щодо об’єктів комунальної власності - територіальна громада в особі 

виконавчого органу місцевого самоврядування (на підставі рішення 

представницького органу місцевого самоврядування); щодо майна 

господарських товариств, 100 відсотків акцій (часток) яких належать державі, 

Автономній Республіці Крим, територіальній громаді або іншому 
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господарському товариству, 100 відсотків акцій (часток) якого належать 

державі, що передається в концесію разом з об’єктами державної чи 

комунальної власності - господарське товариство, яке є власником такого 

майна або якому належать 100 відсотків акцій (часток), що посвідчують 

корпоративні права господарського товариства на таке майно - за рішенням 

відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування, 

що здійснюють функції з управління корпоративними правами щодо таких 

господарських товариств; 

(…) 

24) суспільно значущі послуги - послуги, спрямовані на забезпечення 

суспільних інтересів та потреб, що надаються необмеженому колу 

користувачів (споживачів) та/або надання яких зазвичай має забезпечуватися 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування або 

державними, комунальними підприємствами, установами, організаціями, 

господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких 

належать державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді або 

іншому господарському товариству, 100 відсотків акцій (часток) якого 

належать державі; 

(…) 

Стаття 4. Підготовка пропозицій 

1. Ініціаторами підготовки пропозицій про здійснення державно-

приватного партнерства у формі концесії можуть бути центральні або місцеві 

органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи 

місцевого самоврядування, Національна академія наук України, національні 

галузеві академії наук, державне, комунальне підприємство, установа, 

організація, господарське товариство, 100 відсотків акцій (часток) якого 

належать державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді або 

іншому господарському товариству, 100 відсотків акцій (часток) якого 

належать державі, а також юридичні особи приватного права (резиденти 



та/або нерезиденти) або об’єднання таких юридичних осіб (резидентів та/або 

нерезидентів). 

Стаття 5. Прийняття рішення про доцільність або недоцільність 

здійснення концесії 

1. Рішення про доцільність або недоцільність здійснення концесії 

приймається протягом трьох місяців з дня подання пропозицій про 

здійснення державно-приватного партнерства у формі концесії (сільськими, 

селищними, міськими, у тому числі об’єднаними територіальними 

громадами, районними та обласними радами - на найближчій сесії) у 

передбаченому цим Законом порядку на підставі висновку за результатами 

аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства у формі 

концесії щодо: 

об’єктів державної власності - центральним або місцевим органом 

виконавчої влади, що здійснює відповідно до закону функції з управління 

відповідними об’єктами державної власності, а якщо такий орган не 

визначено, - Кабінетом Міністрів України; 

об’єктів, що належать Автономній Республіці Крим, - органом, 

уповноваженим Радою міністрів Автономної Республіки Крим, а якщо такий 

орган не визначено, - Радою міністрів Автономної Республіки Крим; 

об’єктів комунальної власності - органом місцевого самоврядування 

згідно з повноваженнями відповідно до  Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні"; 

майна господарських товариств, 100 відсотків акцій (часток) яких 

належать державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді або 

іншому господарському товариству, 100 відсотків акцій (часток) якого 

належать державі, яке передається в концесію разом з об’єктами державної 

або комунальної власності, - відповідними органами державної влади або 

органами місцевого самоврядування, що здійснюють функції з управління 

корпоративними правами щодо таких господарських товариств. 



2. Рішення про доцільність здійснення концесії може передбачати 

необхідні заходи з підготовки до проведення концесійного конкурсу: 

1) заходи, спрямовані на утворення конкурсної комісії; 

2) заходи, необхідні для підготовки об’єкта до передачі в концесію, 

зокрема заходи, спрямовані на оформлення права державної або комунальної 

власності на майно, що є об’єктом концесії, формування та/або державну 

реєстрацію речових прав на земельні ділянки, необхідні для здійснення 

концесії, проведення інвентаризації та незалежної оцінки майна, що є 

об’єктом концесії (за потреби); 

3) заходи, спрямовані на організацію інформаційного супроводження 

проекту, що здійснюється на умовах концесії, у тому числі щодо вивчення 

зацікавленості потенційних інвесторів; 

4) заходи, спрямовані на залучення радників та незалежних експертів (за 

потреби); 

5) заходи, спрямовані на забезпечення взаємодії між концесієдавцями 

(якщо в проекті, що здійснюється на умовах концесії, беруть участь кілька 

концесієдавців); 

6) інші заходи за рішенням концесієдавця. 

У разі якщо рішення про доцільність здійснення концесії приймає орган, 

який не буде концесієдавцем, у такому рішенні має бути визначений 

концесієдавець. 

Заходи, передбачені цією частиною, мають бути виконані у строк, що не 

перевищує шість місяців з дати прийняття рішення про доцільність 

здійснення концесії. 

3. Орган, що прийняв рішення про доцільність або недоцільність 

здійснення концесії, зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня 

прийняття відповідного рішення повідомити у письмовій формі про таке 

рішення особу, яка подала пропозицію про здійснення державно-приватного 

партнерства у формі концесії, та орган з державно-приватного партнерства. 



4. З дня прийняття рішення про доцільність здійснення концесії 

балансоутримувач майна, що є об’єктом концесії, його уповноважені органи 

управління без згоди концесієдавця не мають права щодо: 

припинення зобов’язань третьої сторони, пов’язаних з об’єктом концесії, 

перед балансоутримувачем шляхом зарахування зустрічних вимог; 

здійснення операцій (дій), внаслідок яких може відбутися відчуження 

об’єкта концесії, зменшення його вартості (крім амортизаційних відрахувань) 

або зменшення його розміру, поділ/об’єднання, передача в оренду 

(суборенду) або на правах емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки 

державної/комунальної власності, що перебуває в постійному 

користуванні/власності/оренді балансоутримувача та є необхідною для 

реалізації проекту, що здійснюється на умовах концесії; 

міни (обміну), іпотеки або застави майна, що є об’єктом концесії; 

списання основних засобів, що є об’єктом концесії; 

безоплатної передачі та реалізації майна, що є об’єктом концесії, для 

погашення заборгованості; 

передачі майна, що є об’єктом концесії, в оренду або продовження строку 

дії таких договорів; 

внесення такого майна до статутного капіталу інших суб’єктів 

господарювання; 

передачі такого майна в управління/спільну діяльність; 

вчинення дій, що можуть призвести до обмеження (обтяження) прав на 

земельну ділянку державної/комунальної власності, що перебуває в 

постійному користуванні/власності/оренді балансоутримувача та є 

необхідною для реалізації проекту, що здійснюється на умовах концесії; 

прийняття рішень про припинення балансоутримувача шляхом 

реорганізації. 

Якщо дії, передбачені цією частиною, вчиняються без попереднього 

погодження концесієдавцем, такий правочин є недійсним. 



Зазначені обмеження діють до завершення концесійного конкурсу та 

підписання концесійного договору або відміни чи визнання концесійного 

конкурсу таким, що не відбувся. 

Відповідальність за збереження цілісності об’єкта концесії та за шкоду, 

завдану такому об’єкту, несе керівник балансоутримувача. 

5. За потреби концесієдавець може звернутися до Кабінету Міністрів 

України для прийняття рішення щодо координації дій центральних та/або 

місцевих органів виконавчої влади, які не є стороною концесійного договору, 

але від діяльності яких залежить ефективність підготовки та реалізація 

проекту, що здійснюється на умовах концесії. 

Стаття 7. Конкурсна комісія 

1. Для організації та проведення концесійного конкурсу утворюється 

конкурсна комісія, яка діє на підставі загального положення про конкурсну 

комісію з визначення концесіонера, що затверджується концесієдавцем. 

2. Конкурсна комісія утворюється концесієдавцем протягом строку, 

передбаченого частиною другою статті 5 цього Закону для проведення 

заходів з підготовки до проведення концесійного конкурсу. 

3. Конкурсна комісія утворюється у складі не менше семи та не більше 25 

осіб. 

Кількість членів конкурсної комісії має бути непарною. 

Конкурсна комісія працює у формі засідань. Засідання конкурсної комісії 

є повноважними за умови присутності двох третин загального складу комісії. 

Кожний член конкурсної комісії має один голос. Рішення конкурсної комісії 

приймаються простою більшістю голосів від загального складу комісії. 

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, що підписуються 

усіма членами комісії, присутніми на засіданні. 

4. До складу конкурсної комісії обов’язково включаються: 

щодо об’єктів державної власності - представники концесієдавця, органу 

з державно-приватного партнерства, центрального органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну 



політику, представники балансоутримувача майна, що є об’єктом концесії, а 

також за рішенням концесієдавця - представники інших державних органів та 

органів місцевого самоврядування, один представник профспілок 

балансоутримувача (за наявності); 

щодо об’єктів, що належать Автономній Республіці Крим, - представники 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим, республіканського органу 

виконавчої влади, уповноваженого управляти зазначеним майном 

Автономної Республіки Крим, представники балансоутримувача майна, що є 

об’єктом концесії, представники органів місцевого самоврядування 

територіальної громади, якщо об’єкт концесії стосується інтересів 

відповідної територіальної громади, а також Фонду державного майна 

Автономної Республіки Крим, Міністерства фінансів Автономної Республіки 

Крим та Уповноваженого органу Автономної Республіки Крим із земельних 

питань, один представник профспілок балансоутримувача (за наявності); 

щодо об’єктів комунальної власності - представники виконавчого органу 

концесієдавця, представники балансоутримувача майна, що є об’єктом 

концесії, представники органів місцевого самоврядування територіальної 

громади, якщо об’єкт концесії стосується інтересів відповідної 

територіальної громади, а також за рішенням концесієдавця представники 

інших державних органів та органів місцевого самоврядування, один 

представник профспілок балансоутримувача (за наявності). 

Якщо об’єктом концесії також виступає майно господарських товариств, 

100 відсотків акцій (часток) яких належать державі, Автономній Республіці 

Крим, територіальній громаді або іншому господарському товариству, 100 

відсотків акцій (часток) якого належать державі, до конкурсної комісії 

обов’язково включається представник такого господарського товариства. 

5. Голова та секретар конкурсної комісії є представниками концесієдавця. 

За зверненням концесієдавця кандидатури для включення до складу 

конкурсної комісії подаються відповідними органами протягом 10 

календарних днів з дня надходження звернення. 



6. До завдань конкурсної комісії належать: 

визначення строків проведення концесійного конкурсу, у тому числі 

строку для проведення прекваліфікації та конкурсу пропозицій; 

розроблення та подання на затвердження концесієдавцю конкурсної 

документації; 

реєстрація заявок претендентів на участь у попередньому відборі; 

забезпечення претендентів і учасників концесійного конкурсу 

необхідною інформацією (документами) для підготовки та подання заявки на 

участь у попередньому відборі, конкурсної пропозиції, надання претендентам 

або учасникам конкурсу роз’яснень щодо конкурсної документації. Усі 

роз’яснення в обов’язковому порядку надсилаються всім претендентам або 

учасникам; 

надання на затвердження концесієдавцю висновку щодо допущення 

(недопущення) претендентів до участі у конкурсі пропозицій; 

розгляд та оцінка конкурсних пропозицій учасників концесійного 

конкурсу; 

підготовка висновків щодо визначення найкращих умов здійснення 

концесії, запропонованих учасниками концесійного конкурсу; 

повідомлення переможця концесійного конкурсу про результати 

концесійного конкурсу; 

інші завдання, пов’язані з організацією та проведенням концесійного 

конкурсу. 

У разі проведення концесійного конкурсу та/або конкурентного діалогу в 

ЕТС до завдань конкурсної комісії належать: 

визначення строків проведення концесійного конкурсу, у тому числі 

строку для проведення прекваліфікації та конкурсу пропозицій; 

розроблення та подання на затвердження концесієдавцю конкурсної 

документації; 

забезпечення претендентів і учасників концесійного конкурсу 

необхідною інформацією (документами) для підготовки заявки на участь у 



попередньому відборі, конкурсної пропозиції, надання претендентам або 

учасникам конкурсу роз’яснень щодо конкурсної документації. Усі 

роз’яснення в обов’язковому порядку надсилаються всім претендентам або 

учасникам; 

у разі проведення прекваліфікації - подання на затвердження 

концесієдавцю висновку щодо допущення (недопущення) претендентів до 

участі у конкурсі пропозицій; 

розгляд та перевірка документів переможця концесійного конкурсу; 

інші завдання, пов’язані з організацією та проведенням концесійного 

конкурсу. 

7. Незалежні експерти можуть залучатися концесієдавцем до роботи 

конкурсної комісії на підставі договору з правом дорадчого голосу. 

Концесієдавець здійснює добір незалежних експертів на конкурсних 

засадах. 

Порядок конкурсного відбору незалежних експертів встановлюється 

органом з державно-приватного партнерства на конкурсних засадах 

відповідно до чинного законодавства. 

Незалежними експертами не можуть бути: 

громадяни держави, визнаної Верховною Радою України державою-

агресором, або особи, які перебувають у трудових чи інших договірних 

відносинах з такими громадянами; 

засновники, учасники юридичних осіб, які подали заявку на участь у 

концесійному конкурсі або залучені як радники, або особи, пов’язані з ними 

відносинами контролю, а також особи, які перебувають у трудових чи інших 

договірних відносинах з такими юридичними особами. 

Оплата послуг незалежного експерта здійснюється за рахунок коштів 

реєстраційного внеску, сплаченого відповідно до частини п’ятої статті 13 

цього Закону. 

8. Члени конкурсної комісії повинні мати досвід з питань державно-

приватного партнерства або управління державним або комунальним майном 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/155-20#n236


або у сфері, в якій реалізується проект, що здійснюється на умовах концесії, 

або володіти спеціальними знаннями у відповідній галузі. 

9. Конкурсна комісія зобов’язана розробити або забезпечити розроблення 

радниками конкурсної документації та подати її на затвердження 

концесієдавцю у строк, визначений концесієдавцем, але не пізніше ніж через 

180 календарних днів з дня затвердження складу конкурсної комісії. За 

рішенням концесієдавця зазначений строк може бути подовжений, але не 

більше ніж на 180 календарних днів. 

Стаття 25. Сторони концесійного договору 

1. Сторонами концесійного договору є концесіонер та концесієдавець. 

2. Концесієдавцем одночасно можуть виступати декілька органів 

державної влади та/або органів місцевого самоврядування, Національна 

академія наук України, національні галузеві академії наук, державне 

підприємство, установа, організація, господарське товариство, 100 відсотків 

акцій (часток) якого належать державі, Автономній Республіці Крим, 

територіальній громаді або іншому господарському товариству, 100 відсотків 

акцій (часток) якого належать державі. У такому разі їхні права та обов’язки, 

пов’язані із спільною участю на стороні концесієдавця, визначаються 

договором, що укладається між ними. 

Такий договір має бути укладений до моменту оголошення концесійного 

конкурсу або початку проведення прямих переговорів та може містити умови 

про: 

права та обов’язки у концесійному договорі, у тому числі розподіл прав 

на об’єкт концесії після його прийняття в експлуатацію; 

умови розподілу концесійного платежу між державним та місцевим 

бюджетами (якщо такий платіж передбачається); 

інші умови. 

Копія такого договору додається до концесійного договору. 

3. У концесійному договорі на стороні концесієдавця можуть брати 

участь державні, комунальні підприємства, установи, організації, 



господарські товариства, 100 відсотків акцій (часток) яких належать державі, 

Автономній Республіці Крим, територіальній громаді або іншому 

господарському товариству, 100 відсотків акцій (часток) якого належать 

державі, на яких покладається виконання окремих зобов’язань концесієдавця, 

що передбачається умовами концесійного договору. 

4. Суб’єкти господарювання державного сектору економіки, що беруть 

участь у концесійному договорі, у разі незатвердження (непогодження) їхніх 

річних фінансових планів у встановленому порядку можуть здійснювати 

витрати, безпосередньо пов’язані з виконанням їхніх зобов’язань за 

концесійним договором, у тому числі витрати на капітальні інвестиції. 

5. Сторони концесійного договору є рівними у своїх правах. 

6. У разі реорганізації концесіонера перехід його прав і обов’язків до 

іншої юридичної особи здійснюється, за умови відповідності юридичної 

особи, створеної в результаті реорганізації, вимогам до претендента та/або 

учасника, які містяться в конкурсній документації. 

7. У разі реорганізації юридичних осіб публічного права, які від імені 

держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади виступають 

концесієдавцем або на стороні концесієдавця, до нової юридичної особи, 

створеної в результаті реорганізації, переходять усі права та зобов’язання 

концесієдавця, необхідні для виконання концесійного договору. 

Стаття 32. Надання земельних ділянок державної та комунальної 

власності, необхідних для реалізації проектів, що здійснюються на 

умовах концесії 

1. Земельна ділянка державної або комунальної власності, необхідна для 

реалізації проекту, що здійснюється на умовах концесії, у тому числі та, на 

якій розташований об’єкт концесії, та/або яка є необхідною для створення 

(будівництва) об’єкта концесії, надається концесіонеру в оренду на строк дії 

концесійного договору у порядку, передбаченому Земельним кодексом 

України (крім концесії на будівництво та подальшу експлуатацію 

автомобільних доріг). 



2. Концесієдавець або за його дорученням державне, комунальне 

підприємство, установа, організація, що належать до сфери його управління, 

може вжити заходів щодо формування земельної ділянки державної або 

комунальної власності, необхідної для реалізації проекту, що здійснюється на 

умовах концесії. 

3. Фінансування робіт з розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки державної або комунальної власності та іншої 

документації із землеустрою, яка відповідно до законодавства вимагається 

для надання земельної ділянки у користування, може здійснюватися за 

рахунок коштів державного або місцевого бюджету, коштів державних, 

комунальних підприємств, установ, організацій, господарських товариств, 

100 відсотків акцій (часток) яких належать державі, Автономній Республіці 

Крим, територіальній громаді або іншому господарському товариству, 100 

відсотків акцій (часток) якого належать державі, або за рахунок інших 

джерел, не заборонених законодавством. 

Витрати на розроблення зазначеної документації можуть 

відшкодовуватися концесіонером відповідно до умов концесійного договору. 

4. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, які 

відповідно до Земельного кодексу України наділені повноваженнями щодо 

передачі земельних ділянок у користування, зобов’язані передати 

концесіонеру в користування земельну ділянку (ділянки), визначену 

концесійним договором. 

5. Право балансоутримувача на користування земельною ділянкою, яка 

необхідна для реалізації проекту, що здійснюється на умовах концесії, 

відповідно до умов концесійного договору припиняється з моменту передачі 

майна у концесію (крім концесії на будівництво та подальшу експлуатацію 

автомобільних доріг). Така земельна ділянка підлягає передачі концесіонеру 

в користування у порядку, визначеному Земельним кодексом України. 

6. Земельна ділянка (ділянки), сформована концесієдавцем або за його 

дорученням державним, комунальним підприємством, установою, 



організацією, що належить до сфери його управління, для цілей реалізації 

проекту, що здійснюється на умовах концесії, не може бути розділена, 

приватизована, передана в користування третій особі або іншим чином 

відчужена до моменту передачі такої земельної ділянки концесіонеру. 

7. У разі якщо протягом одного року з дня укладення концесійного 

договору концесіонер з вини концесієдавця не набуде права оренди земельної 

ділянки, необхідної для реалізації проекту, що здійснюється на умовах 

концесії, або з концесіонером не укладено договір про делегування функцій 

замовника будівництва (у разі концесії на будівництво та подальшу 

експлуатацію автомобільних доріг), що призведе до неможливості виконання 

концесіонером зобов’язань за концесійним договором, концесіонер має право 

на одностороннє розірвання концесійного договору. 

Стаття 36. Гарантії прав концесіонера 

1. Держава гарантує стабільність умов реалізації проектів, що 

здійснюються на умовах концесії, додержання прав і законних інтересів 

концесіонера. 

Концесіонерам забезпечується рівноправний режим здійснення 

господарської діяльності, що виключає застосування заходів 

дискримінаційного характеру. 

2. До прав і обов’язків концесіонера, визначених концесійним договором, 

застосовується законодавство України, чинне на день укладення 

концесійного договору (крім законодавства, що зменшує розмір податків чи 

зборів або скасовує їх, спрощує регулювання господарської діяльності, 

послаблює процедури державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності, пом’якшує відповідальність концесіонера або в інший спосіб 

покращує становище концесіонера, яке має застосовуватися з дня набрання 

чинності таким законодавством). 

Зазначені гарантії не поширюються на зміни законодавства щодо питань 

оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку та 



охорони довкілля, ліцензування, правил та умов надання суспільно значущих 

послуг на ринках у стані природних монополій. 

У разі прийняття державними органами або органами місцевого 

самоврядування рішень, що порушують права концесіонерів, збитки, завдані 

їм внаслідок прийняття таких рішень, підлягають відшкодуванню в повному 

обсязі у порядку, визначеному концесійним договором. 

3. На концесіонера поширюється дія статті 20-1 Закону України "Про 

державно-приватне партнерство". 

4. На концесіонера не поширюється дія нормативно-правових актів 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, якщо такі 

акти обмежують права концесіонера, визначені концесійним договором (крім 

приписів органів державного контролю та нагляду, що видаються відповідно 

до законодавства України з метою створення умов для безпечного ведення 

робіт, охорони довкілля, збереження здоров’я населення). 

5. Концесіонер може бути наділений спеціальними або ексклюзивними 

правами, які пов’язані з реалізацією проекту, що здійснюється на умовах 

концесії. Такі права мають бути визначені у концесійному договорі та не 

можуть суперечити вимогам цього Закону. 

Стаття 46. Контроль та моніторинг виконання концесійних 

договорів 

1. Контроль за виконанням концесійних договорів здійснюють 

концесієдавець, інші державні органи та органи місцевого самоврядування, їх 

посадові особи відповідно до їхніх повноважень у порядку, встановленому 

законом та/або концесійним договором. 

Під час здійснення контролю за виконанням концесійних договорів не 

допускається втручання в господарську діяльність концесіонера або третіх 

сторін, залучених концесіонером, а також розголошення конфіденційної 

інформації, яка стала відомою під час здійснення контролю. 

Концесіонери надають концесієдавцям інформацію про виконання 

концесійного договору в порядку, передбаченому таким договором. 



Моніторинг виконання концесійних договорів здійснюється органом з 

державно-приватного партнерства шляхом отримання від концесієдавців 

щорічних звітів про виконання концесійного договору, які надаються в 

порядку та за формою, затвердженими органом з державно-приватного 

партнерства. 

2. Орган з державно-приватного партнерства здійснює моніторинг, 

узагальнення та оприлюднення в установленому порядку результатів 

здійснення концесії, у тому числі здійснення оцінки та моніторингу 

загального рівня ризиків концесієдавців в концесійних договорах. 

Стаття 47. Завершальна оцінка здійснення концесії 

1. Після закінчення виконання концесійного договору проводиться 

завершальна оцінка здійснення концесії. 

Завершальна оцінка проводиться щодо об’єктів: 

державної власності - органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів 

України, який не був залучений до підготовки та/або реалізації проекту, що 

здійснювався на умовах концесії; 

що належать Автономній Республіці Крим, - органом, уповноваженим 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, а якщо такий орган не 

визначено - Радою міністрів Автономної Республіки Крим; 

комунальної власності - органом, уповноваженим органом місцевого 

самоврядування згідно з повноваженнями відповідно до Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні". 

2. Концесієдавець та концесіонер повинні надати органу, що проводить 

завершальну оцінку здійснення концесії, всю необхідну інформацію для її 

проведення. 

3. За результатами проведеної завершальної оцінки здійснення концесії 

готується звіт, який надсилається до органу з державно-приватного 

партнерства для аналізу. 

Метою завершальної оцінки здійснення концесії є узагальнення 

результатів виконання концесійного договору, виявлення проблем та аналіз 



усіх ризиків, які виникали під час реалізації проекту, що здійснювався на 

умовах концесії, а також у разі необхідності - підготовка пропозицій про 

внесення змін до законодавства. 

(…) 

Про оренду державного та комунального майна 

Закон України від 3 жовтня 2019 року № 157-IX 

(витяг) 

Цей Закон регулює: 

правові, економічні та організаційні відносини, пов’язані з передачею в 

оренду майна, що перебуває в державній та комунальній власності, майна, 

що належить Автономній Республіці Крим, а також передачею права на 

експлуатацію такого майна; 

майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо 

господарського використання майна, що перебуває в державній та 

комунальній власності, майна, що належить Автономній Республіці Крим. 

Дія цього Закону не поширюється на відносини концесії державного та 

комунального майна. 

 (…) 

Стаття 2. Правові засади використання державного майна, майна, 

що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній 

власності, мета та принципи оренди 

(…) 

2. Передача в оренду майна, що перебуває у комунальній власності, 

здійснюється органами місцевого самоврядування відповідно до вимог цього 

Закону. 

(…) 

Стаття 3. Об’єкти оренди 

1. Об’єктами оренди за цим Законом є: 

(…) 



майно органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

державних і комунальних установ та організацій, Збройних Сил України, 

Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, 

Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України, правоохоронних та 

фіскальних органів, Національної академії наук України та національних 

галузевих академій наук, що не використовується зазначеними органами для 

здійснення своїх функцій, - без права викупу та передачі в суборенду 

орендарем; 

(…) 

Стаття 4. Суб’єкти орендних відносин 

1. Суб’єктами орендних відносин є: 

орендар; 

орендодавець; 

балансоутримувач; 

уповноважений орган управління; 

представницький орган місцевого самоврядування або визначені ним 

органи такого представницького органу; 

Кабінет Міністрів України або орган державної влади, визначений 

Кабінетом Міністрів України. 

2. Орендодавцями є: 

(…) 

в) органи, уповноважені представницькими органами місцевого 

самоврядування, - щодо єдиних майнових комплексів, нерухомого майна і 

споруд, майна, що не увійшло до статутного капіталу, яке перебуває у 

комунальній власності; 

(…) 

Стаття 5. Етапність передачі майна в оренду 

1. Етапність передачі в оренду державного та комунального майна 

передбачає: 



прийняття рішення щодо наміру передачі майна в оренду; 

внесення інформації про потенційний об’єкт оренди до ЕТС; 

прийняття рішення про включення потенційного об’єкта оренди до 

одного із Переліків; 

опублікування інформації про потенційний об’єкт оренди, щодо якого 

прийнято рішення про включення до одного з Переліків, в ЕТС; 

розміщення в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду; 

проведення аукціону на право оренди майна або передача об’єкта в 

оренду без проведення аукціону, укладення та публікація в ЕТС договору 

оренди. 

2. Порядок передачі в оренду державного та комунального майна, 

включаючи особливості передачі його в оренду (далі - Порядок передачі 

майна в оренду) визначається Кабінетом Міністрів України за поданням 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері реалізації майна (майнових прав, інших 

активів) або прав на нього на конкурентних засадах у формі аукціонів, у тому 

числі електронних аукціонів, та здійснює контроль за її реалізацією. 

Особливості передачі в оренду комунального майна, передбачені цим 

Законом, додатково можуть визначатися рішенням представницьких органів 

місцевого самоврядування з урахуванням вимог і обмежень, передбачених 

цим Законом і Порядком передачі майна в оренду. 

Стаття 6. Прийняття рішення щодо наміру передачі майна в оренду 

1. Ініціаторами оренди майна можуть бути потенційний орендар, 

балансоутримувач, уповноважений орган управління та/або орендодавець. 

2. Потенційний орендар, зацікавлений в одержанні в оренду нерухомого 

або індивідуально визначеного майна, звертається до орендодавця із заявою 

про включення цього майна до Переліку відповідного типу згідно з 

Порядком передачі майна в оренду. 

Орендодавець протягом трьох робочих днів з дати отримання 

відповідної заяви передає її балансоутримувачу такого майна. 



За результатами розгляду заяви (крім випадків, передбачених абзацом 

п’ятим частини другої статті 6 цього Закону) балансоутримувач протягом 10 

робочих днів з дати отримання такої заяви приймає одне з таких рішень: 

рішення про намір передачі майна в оренду; 

рішення про відмову у включенні об’єкта до відповідного Переліку в 

разі наявності однієї з підстав, передбачених статтею 7 цього Закону. 

У разі якщо відповідно до законодавства, статуту або положення 

балансоутримувача уповноважений орган управління, до сфери управління 

якого належить балансоутримувач, має надавати згоду на розпорядження 

майном балансоутримувача, балансоутримувач протягом 40 робочих днів з 

дати отримання заяви потенційного орендаря приймає одне з таких рішень: 

ішення про намір передачі майна в оренду, погоджене уповноваженим 

органом управління; 

рішення про відмову у включенні об’єкта до відповідного Переліку в 

разі наявності однієї з підстав, передбачених статтею 7 цього Закону. 

Відсутність погодження або відмови у погодженні уповноваженого 

органу управління протягом 40 робочих днів з дати отримання заяви 

потенційного орендаря вважається погодженням уповноваженого органу 

управління рішення балансоутримувача про намір передачі майна в оренду. 

Про прийняте рішення балансоутримувач повідомляє заявника та 

орендодавця протягом трьох робочих днів з дати його прийняття. 

У разі включення об’єкта до відповідного Переліку за заявою іншої 

особи, яка подана раніше, балансоутримувач інформує заявника та 

орендодавця про таке включення. 

3. Балансоутримувач може прийняти рішення про намір передачі майна в 

оренду за власною ініціативою, з урахуванням законодавства, статуту або 

положення балансоутримувача про погодження уповноваженим органом 

управління, до сфери управління якого належить балансоутримувач. 

Відсутність погодження або відмови у погодженні уповноваженого 

органу управління протягом 40 робочих днів з дати направлення звернення 



балансоутримувача про таке погодження вважається погодженням 

уповноваженого органу управління рішення балансоутримувача про намір 

передачі майна в оренду. 

У разі якщо ініціатором оренди майна є орендодавець, такий 

орендодавець звертається до балансоутримувача майна із заявою про 

включення цього майна до Переліку відповідного типу відповідно до 

Порядку передачі майна в оренду. 

Прийняття рішення балансоутримувачем про намір передачі майна в 

оренду та погодження такого рішення відбуваються у порядку, 

встановленому частиною другою цієї статті. 

У разі якщо ініціатором оренди майна є уповноважений орган 

управління, то такий уповноважений орган управління надає 

балансоутримувачу рішення про доцільність передачі майна в оренду, яке є 

погодженням уповноваженого органу управління рішення 

балансоутримувача про намір передачі майна в оренду. Балансоутримувач 

протягом 10 робочих днів з дати отримання рішення про доцільність передачі 

майна в оренду приймає рішення про намір передачі майна в оренду. 

4. Після прийняття балансоутримувачем рішення про намір передачі 

майна в оренду або отримання від уповноваженого органу управління 

рішення про доцільність передачі майна в оренду балансоутримувач 

здійснює такі дії: 

вносить інформацію про потенційний об’єкт оренди до ЕТС в порядку, 

обсязі та строки, передбачені Порядком передачі майна в оренду, та включає 

об’єкт до одного з Переліків, якщо відповідно до цього Закону 

балансоутримувач може виступати орендодавцем відповідного майна і якщо 

включення об’єкта до Переліку відповідного типу не потребує прийняття 

рішення іншим органом; 

надсилає інформацію про потенційний об’єкт оренди орендодавцю для її 

внесення до ЕТС в порядку, обсязі та строки, передбачені Порядком передачі 

майна в оренду, та звертається до орендодавця із клопотанням про 



включення потенційного об’єкта оренди до одного з Переліків згідно з 

Порядком передачі майна в оренду. 

5. Орендодавець розглядає клопотання балансоутримувача, подане 

відповідно до частини четвертої цієї статті, та протягом 10 робочих днів з 

дати отримання клопотання приймає одне з таких рішень: 

рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу; 

рішення про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу 

з підстав, передбачених статтею 7 цього Закону. 

У випадках, передбачених частиною шостою цієї статті, орендодавець 

звертається до уповноваженого органу, визначеного частиною шостою цієї 

статті, із клопотанням про включення об’єкта до Переліку, якщо включення 

об’єкта до Переліку відповідного типу потребує прийняття відповідного 

рішення, і передає його на розгляд такого органу. Такі дії не здійснюються 

орендодавцем у випадку, якщо особи орендодавця та уповноваженого 

органу, визначеного частиною шостою цієї статті, є однією особою. 

Про прийняте рішення орендодавець повідомляє балансоутримувача та 

заявника протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення. 

6. Рішення про включення до Переліку єдиних майнових комплексів 

приймається згідно з Порядком передачі майна в оренду. 

Рішення про включення до Переліку єдиних майнових комплексів 

державних підприємств приймається Кабінетом Міністрів України. 

Рішення про включення до Переліку єдиних майнових комплексів 

комунальних підприємств приймається відповідним представницьким 

органом місцевого самоврядування. 

Рішення про включення об’єктів комунальної власності до Переліку 

другого типу (крім випадків надання в оренду приміщень для розміщення 

громадських приймалень народних депутатів України і депутатів місцевих 

рад, комунальних закладів і установ, що фінансуються за рахунок місцевого 

бюджету, приміщень для організації та проведення науково-практичних, 

культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на 



строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а 

також щодо приміщень, які надаються суб’єктам виборчого процесу для 

проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період 

виборчої кампанії) приймається відповідним представницьким органом 

місцевого самоврядування. 

Представницький орган місцевого самоврядування може визначити 

додаткові критерії об’єктів, включення яких до одного з Переліків 

відбувається на підставі рішення представницького органу місцевого 

самоврядування. 

Рішення представницького органу місцевого самоврядування про 

включення об’єктів до Переліку другого типу, а також додаткові критерії 

включення до одного з Переліків, у випадку їх визначення, підлягають 

опублікуванню на офіційному вебсайті відповідного органу місцевого 

самоврядування не пізніше 10 календарних днів з дня їх прийняття та/або 

визначення. 

7. Рішення про включення об’єкта до одного з Переліків може бути 

скасовано або змінено: 

Кабінетом Міністрів України або визначеним ним органом - щодо майна 

державної власності; 

представницьким органом місцевого самоврядування або визначеними 

ним органами - щодо майна комунальної власності. 

Рішення балансоутримувача (уповноваженого органу управління) або 

орендодавця про відмову у включенні об’єкта до одного з Переліків може 

бути скасовано або змінено: 

Кабінетом Міністрів України або визначеним ним органом - щодо майна 

державної власності; 

представницьким органом місцевого самоврядування або визначеними 

ним органами - щодо майна комунальної власності. 



Рішення балансоутримувача про відмову у включенні об’єкта до одного 

з Переліків може бути також скасовано або змінено уповноваженим органом 

управління. 

8. Балансоутримувач майна, включеного до одного з Переліків, вживає 

заходів для укладення охоронного договору щодо об’єктів, внесених до 

Державного реєстру нерухомих пам’яток України, інших об’єктів культурної 

спадщини, які включені до одного з Переліків. Балансоутримувач 

зобов’язаний передати орендарю копію охоронного договору, укладеного 

балансоутримувачем з відповідним органом охорони культурної спадщини, 

за актом приймання-передачі. Орендар зобов’язаний виконувати умови 

охоронного договору, про що зазначається у договорі оренди. 

9. Переліки оприлюднюються в ЕТС та на офіційних вебсайтах 

орендодавців. 

Стаття 7. Підстави для відмови у включенні майна до Переліків 

1. Підставами для відмови у включенні майна до одного з Переліків або 

виключення майна із одного з Переліків є: 

1) неможливість передачі відповідного майна в оренду згідно із частиною 

другою статті 3 цього Закону; 

2) обґрунтовані власні потреби уповноваженого органу управління та/або 

балансоутримувача, або потреби іншої бюджетної установи, що розміщена в 

будівлі, споруді, їх окремій частині; 

3) неможливість використання об’єкта за цільовим призначенням, яке 

заявлено потенційним орендарем, у разі якщо орендар не має права 

використовувати майно за будь-яким цільовим призначенням згідно з 

випадками і з урахуванням обмежень, встановлених Порядком передачі 

майна в оренду; 

4) встановлена рішенням орендодавця невідповідність заявника вимогам, 

передбаченим статтею 15 цього Закону, або подання недостовірної чи 

неповної інформації щодо діяльності заявника, який звернувся із заявою про 

оренду об’єкта без проведення аукціону, або недоцільність включення майна 



до Переліку другого типу, визначена орендодавцем згідно з Порядком 

передачі майна в оренду; 

5) скасування рішення про включення об’єкта до відповідного Переліку 

згідно з вимогами цього Закону; 

6) встановлена рішенням уповноваженого органу управління 

недоцільність передачі в оренду єдиного майнового комплексу державного 

або комунального підприємства; 

7) наявність об’єкта в переліку об’єктів, що підлягають приватизації; 

8) подання заяви лише щодо частини об’єкта, якщо відповідно до 

рішення балансоутримувача або орендодавця передача в оренду частини 

об’єкта видається недоцільною; 

9) рішення щодо об’єкта про доцільність здійснення державно-

приватного партнерства, у тому числі концесії. 

У разі відмови у включенні майна до Переліку з причин, зазначених 

у пунктах 3 і 8 частини першої цієї статті, балансоутримувач повідомляє 

ініціатора оренди щодо підстав та причин такої відмови, та у випадку 

усунення ініціатором оренди таких підстав, подає клопотання про внесення 

об’єкта до Переліку відповідно до Порядку передачі майна в оренду. 

2. Рішення про виключення майна з Переліків може бути прийнято не 

пізніше: 

дня, що передує дню проведення аукціону, якщо майно включено до 

Переліку першого типу; 

дня, що передує дню укладення договору оренди, якщо майно включено 

до Переліку другого типу. 

Стаття 8. Визначення вартості об’єкта оренди 

1. Вартістю об’єкта оренди для цілей визначення стартової орендної 

плати є його балансова вартість станом на останнє число місяця, який 

передує даті визначення стартової орендної плати. 

2. Балансоутримувач потенційного об’єкта оренди обов’язково здійснює 

переоцінку такого об’єкта у разі, якщо: 



у об’єкта оренди відсутня балансова вартість; 

залишкова балансова вартість об’єкта оренди дорівнює нулю; 

залишкова балансова вартість об’єкта оренди становить менше 10 

відсотків його первісної балансової вартості (балансової вартості за 

результатами останньої переоцінки). 

3. Переоцінка здійснюється після внесення інформації про потенційний 

об’єкт оренди до ЕТС в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 

6 цього Закону, і до розміщення оголошення про передачу майна в оренду, 

передбаченого статтею 12 цього Закону. Після переоцінки потенційного 

об’єкта оренди балансоутримувачі зобов’язані збільшити балансову вартість 

відповідного майна згідно з результатами оцінки відповідно до правил 

бухгалтерського обліку. 

4. Вартість об’єкта оренди встановлюється на рівні його ринкової 

(оціночної) вартості, за умови наявності однієї з таких підстав: 

об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс державного або 

комунального підприємства; 

об’єкт оренди пропонується для передачі в оренду без проведення 

аукціону; 

об’єкт оренди використовується на підставі договору оренди, укладеного 

без проведення аукціону або конкурсу, і орендар бажає продовжити договір 

оренди на новий строк. 

5. Ринкова (оціночна) вартість об’єкта оренди для цілей оренди 

визначається на замовлення балансоутримувача, крім випадку, 

передбаченого частиною шостою цієї статті. Орендар, визначений за 

результатами аукціону, або орендар, якому було передано в оренду об’єкт без 

аукціону, зобов’язаний відшкодувати балансоутримувачу вартість 

проведення оцінки об’єкта оренди. 

6. Ринкова (оціночна) вартість об’єкта, який перебуває в оренді на 

підставі договору, який орендар бажає продовжити на новий строк без 

проведення аукціону у випадках, передбачених цим Законом, визначається на 



замовлення орендаря згідно з Порядком передачі майна в оренду як особи, у 

якої орендоване майно перебуває на законних підставах, без доручення 

балансоутримувача. 

7. Ринкова (оціночна) вартість об’єкта оренди визначається відповідно до 

Методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 9. Визначення стартової орендної плати і строку оренди 

1. Стартова орендна плата за об’єкт оренди визначається згідно з 

Порядком передачі майна в оренду. 

2. Забороняється передавати державне або комунальне майно в 

безоплатне користування або позичку. 

3. Строк договору оренди не може становити менше п’яти років, крім 

випадків, визначених Порядком передачі майна в оренду. 

Стаття 10. Рецензування та затвердження звіту про оцінку (акта 

оцінки майна) 

1. Рецензія звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) та затвердження 

висновку про вартість об’єкта оренди здійснюються відповідно до вимог 

законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні у такому порядку: 

протягом 10 робочих днів з дати отримання рецензентом звіту про оцінку 

майна (акта оцінки майна) - для нерухомого та іншого окремого 

індивідуально визначеного майна; 

протягом 15 робочих днів з дати отримання рецензентом звіту про оцінку 

єдиного майнового комплексу - для єдиних майнових комплексів. 

Стаття 11. Подання заяви на оренду 

1. Потенційний орендар має право подати в ЕТС заяву на оренду майна у 

випадку, якщо об’єкт оренди був включений до Переліку першого типу 

згідно з Порядком передачі майна в оренду. 

2. Особи, які мають право на отримання майна без проведення аукціону, 

подають в ЕТС заяву на оренду майна, внесеного до Переліку другого типу, 

згідно з Порядком передачі майна в оренду. Передача в оренду такого майна 



здійснюється без проведення аукціону в порядку, встановленому статтею 

15 цього Закону. 

3. Вимоги до заяви на оренду майна та перелік документів, що подаються 

разом із такою заявою, визначаються Порядком передачі майна в оренду. 

Стаття 12. Оголошення про передачу майна в оренду 

1. Орендодавець оприлюднює в ЕТС оголошення про передачу майна в 

оренду на аукціоні в таких випадках та у такі строки: 

протягом 20 робочих днів з дати включення об’єкта оренди до Переліку 

першого типу, якщо включення такого об’єкта до Переліку відбулося за 

заявою потенційного орендаря згідно з частиною другою статті 6 цього 

Закону; 

протягом 20 робочих днів з дати подання потенційним орендарем заяви 

на оренду майна згідно з частиною першою статті 11 цього Закону; 

у будь-який час після включення об’єкта оренди до Переліку першого 

типу, якщо включення такого об’єкта до Переліку відбулося за власною 

ініціативою (ініціативою балансоутримувача, уповноваженого органу 

управління або орендодавця) і щодо якого відсутня заява на оренду майна, 

передбачена частиною першою статті 11 цього Закону. 

2. Вимоги до змісту оголошення, порядку та строків його оприлюднення 

встановлюються Порядком передачі майна в оренду. 

3. Представницький орган місцевого самоврядування може встановити 

вимогу про погодження з ним або визначеними ним органами змісту 

оголошення про передачу комунального майна в оренду на аукціоні, у тому 

числі інформації про додаткові умови оренди певних видів майна, до 

моменту його розміщення в ЕТС у випадках, визначених таким 

представницьким органом. У такому разі орендодавець розміщує в ЕТС 

оголошення про передачу майна в оренду протягом 10 робочих днів з 

моменту отримання відповідного погодження. 

(…) 

Стаття 14. Особливості оренди єдиного майнового комплексу 



1. Потенційний орендар, який має намір взяти в оренду єдиний майновий 

комплекс, звертається із заявою до орендодавця в порядку, встановленому 

частиною другою статті 6 цього Закону, до якої додається річна фінансова 

звітність на останню звітну дату. 

2. Орендодавець протягом 30 календарних днів з дати отримання 

відповідної заяви передає таку заяву та додані до неї документи до 

уповноваженого органу управління відповідного балансоутримувача або 

приймає рішення про відмову у включенні об’єкта до відповідного Переліку 

за наявності підстав, передбачених статтею 7 цього Закону. 

Орендодавець може за власною ініціативою звернутися до 

уповноваженого органу управління відповідного балансоутримувача з 

пропозицією про передачу єдиного майнового комплексу такого 

балансоутримувача (або його відокремленого структурного підрозділу) в 

оренду. 

Уповноважений орган управління протягом 30 календарних днів з дати 

отримання відповідної заяви та доданих до неї документів (пропозиції) 

приймає одне з рішень, передбачених частиною третьою цієї статті, за 

результатами консультацій із балансоутримувачем, орендодавцем і 

заявником. Для проведення консультацій уповноважений орган управління 

може утворити робочу групу, до складу якої може включити представника 

балансоутримувача і, за згодою, представників орендодавця, заявника, 

Кабінету Міністрів України або уповноваженого ним органу 

(представницького органу місцевого самоврядування або визначеного ним 

органу, якщо єдиний майновий комплекс перебуває у комунальній 

власності). 

3. Уповноважений орган управління приймає рішення про: 

доцільність передачі єдиного майнового комплексу в оренду та вносить 

це рішення на розгляд Кабінету Міністрів України; 

доцільність передачі єдиного майнового комплексу в оренду, готує 

проект рішення представницького органу місцевого самоврядування і подає 



його на розгляд такого органу - якщо єдиний майновий комплекс перебуває у 

комунальній власності; 

відмову у задоволенні заяви потенційного орендаря або пропозиції 

орендодавця про оренду єдиного майнового комплексу, якщо передача 

єдиного майнового комплексу є недоцільною. 

Рішення уповноваженого органу управління про доцільність або 

недоцільність передачі єдиного майнового комплексу в оренду повинно 

містити обґрунтування і проект додаткових умов оренди, якщо 

уповноважений орган управління або орендодавець пропонують передати 

єдиний майновий комплекс в оренду із додатковими умовами. Якщо під час 

консультацій, передбачених частиною другою цієї статті, члени робочої 

групи надали письмові зауваження або пропозиції, у тому числі пропозиції 

щодо додаткових умов оренди, вони мають бути долучені до рішення 

уповноваженого органу управління, а мотивувальна частина рішення має 

містити підстави, з яких ці зауваження або пропозиції були враховані чи 

відхилені. 

Уповноважений орган управління може за власною ініціативою 

прийняти рішення про доцільність передачі єдиного майнового комплексу в 

оренду, попередньо погодивши його з орендодавцем у строки, передбачені 

абзацом першим частини другої цієї статті. 

4. Кабінет Міністрів України або представницький орган місцевого 

самоврядування приймає рішення про передачу єдиного майнового 

комплексу в оренду і затверджує додаткові умови оренди у разі необхідності. 

5. Протягом трьох місяців з дати прийняття рішення Кабінетом 

Міністрів України або представницьким органом місцевого самоврядування 

про передачу в оренду єдиного майнового комплексу державного або 

комунального підприємства орендодавець публікує в ЕТС оголошення про 

передачу в оренду єдиного майнового комплексу з урахуванням 

особливостей, визначених Порядком передачі майна в оренду. 



6. Єдиний майновий комплекс передається в оренду разом із правами та 

обов’язками юридичної особи, на балансі якої перебуває такий єдиний 

майновий комплекс. 

7. Дозволи і ліцензії, інші дозвільні документи, видані на юридичну 

особу, на балансі якої перебував єдиний майновий комплекс, а також 

договори, укладені такою юридичною особою, підлягають переоформленню 

на орендаря за його рішенням. Керівник юридичної особи, на балансі якої 

перебував єдиний майновий комплекс, вживає всіх необхідних заходів для 

сприяння орендарю з метою якнайшвидшого здійснення такого 

переоформлення. 

Стаття 15. Передача в оренду майна без проведення аукціону 

1. Право на отримання в оренду державного та комунального майна без 

проведення аукціону мають: 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, інші 

установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок державного 

або місцевих бюджетів; 

релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та 

церемоній; 

Пенсійний фонд України та його органи; 

дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав, 

представництва міжнародних міжурядових організацій в Україні для 

виконання функцій дипломатичного представництва, консульських і 

статутних функцій міжнародних міжурядових організацій. 

2. Право на отримання в оренду державного та комунального майна, що 

не міститься в Переліку першого типу, без проведення аукціону також 

мають: 

музеї; 

державні та комунальні підприємства, установи, організації у сфері 

культури і мистецтв чи громадські організації у сфері культури і мистецтв (у 

тому числі національні творчі спілки або їх члени під творчі майстерні); 



заклади освіти всіх форм власності, що мають ліцензію на провадження 

освітньої діяльності; 

громадські організації ветеранів для розміщення реабілітаційних установ 

для ветеранів; 

реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю 

для розміщення таких реабілітаційних установ; 

державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади 

соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно 

до Закону України "Про соціальні послуги"; 

державні видавництва і підприємства книгорозповсюдження; 

вітчизняні видавництва та підприємства книгорозповсюдження, що 

забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 

відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань 

рекламного та еротичного характеру); 

народні депутати України і депутати місцевих рад для розміщення 

громадської приймальні; 

потенційні орендарі для організації та проведення науково-практичних, 

культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на 

строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а 

також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою 

проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період 

виборчої кампанії; 

потенційні орендарі для організації та проведення науково-практичних, 

культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на 

строк, що не перевищує 30 календарних днів протягом одного року щодо 

кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне 

підприємство, установа, організація, що здійснює діяльність з організації 

конгресів і торговельних виставок; 

державні та комунальні спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні 

школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської 



підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, 

фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров’я населення, 

центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а також бази 

олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки; 

громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, що є 

неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових 

установ та організацій, утворені ними спортивні клуби (крім спортивних 

клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацькі спортивні 

школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської 

підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, центри 

фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що є неприбутковими 

організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, - 

виключно для проведення спортивних заходів або надання фізкультурно-

спортивних послуг; 

потенційні орендарі для організації та надання послуг з метою боротьби 

та протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) на період дії 

карантину, зумовленого протидією поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19); 

молодіжні та дитячі громадські об’єднання, які протягом останніх двох 

років, що передують року звернення, співпрацюють з органами державної 

влади та/або органами місцевого самоврядування щодо виконання державних 

цільових, регіональних, місцевих та інших програм у сфері молодіжної 

політики; 

молодіжні центри, що є неприбутковими установами державної та 

комунальної форм власності. 

{Частина друга статті 15  із змінами, внесеними згідно із Законами № 

910-IX від 17.09.2020, № 1081-IX від 15.12.2020; в редакції Закону № 1414-IX 

від 27.04.2021} 



3. Підприємствам, установам і організаціям, що отримали в оренду 

державне та/або комунальне майно без проведення аукціону, заборонено 

укладати договори суборенди щодо цього майна. 

Громадським організаціям ветеранів, молодіжним та дитячим 

громадським об’єднанням, молодіжним центрам, реабілітаційним установам 

для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, народним депутатам України і 

депутатам місцевих рад, громадським об’єднанням фізкультурно-спортивної 

спрямованості, утвореним ними закладам фізичної культури і спорту, 

визначеним абзацом чотирнадцятим частини другої цієї статті, закладам 

охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з 

коронавірусною хворобою (COVID-19), що отримали в оренду державне 

та/або комунальне майно без проведення аукціону, заборонено 

використовувати його в комерційних цілях. 

{Частина третя статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

910-IX від 17.09.2020, № 1081-IX від 15.12.2020; в редакції Закону № 1414-IX 

від 27.04.2021} 

4. Установи і організації, передбачені частиною першою цієї статті, 

мають право звернутися із заявою про оренду об’єкта, включеного до 

Переліку першого типу. У такому разі орендодавець може прийняти рішення 

не проводити аукціон і виключити об’єкт, щодо якого подана заява, із 

Переліку першого типу, а також прийняти рішення про включення об’єкта до 

Переліку другого типу або, якщо таке рішення приймається відповідно до 

цього Закону іншою уповноваженою особою, - підготувати проект рішення 

такої особи і передати його на розгляд цієї особи. 

5. Установи і організації, передбачені частиною другою цієї статті, мають 

право звернутися із заявою про оренду об’єкта, включеного до Переліку 

першого типу, і взяти участь в аукціоні на загальних підставах. 

6. У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта 

державної власності, включеного до Переліку другого типу, від осіб, які 

мають право на отримання в оренду майна без проведення аукціону, договір 



оренди укладається з особою, визначеною орендодавцем на підставі розгляду 

заяв потенційних орендарів відповідно до Порядку передачі майна в оренду. 

7. У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта, 

включеного до Переліку другого типу, від осіб, які мають право на 

отримання в оренду майна без проведення аукціону, договір оренди 

укладається для комунального майна - з особою, визначеною за рішенням 

представницького органу місцевого самоврядування відповідно до Порядку 

передачі майна в оренду. 

8. Передача в оренду майна без проведення аукціону здійснюється 

виключно в ЕТС. 

У разі надходження заяви про оренду від особи, яка має право на 

отримання в оренду державного та комунального майна без проведення 

аукціону, інформація про об’єкт, який передається в оренду, та укладений 

договір публікуються в ЕТС. 

9. Порядок та умови передачі в оренду майна без проведення аукціону та 

основні вимоги до підприємств, установ і організацій, передбачених 

частиною другою цієї статті, визначаються Порядком передачі майна в 

оренду. 

Представницькі органи місцевого самоврядування можуть затвердити 

додаткові вимоги, яким повинні відповідати підприємства, установи і 

організації, передбачені частиною першою цієї статті. 

10. У період дії карантину, зумовленого протидією поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19), заклади охорони здоров’я державної та 

комунальної власності будь-якої організаційно-правової форми, які не задіяні 

у наданні стаціонарної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою 

(COVID-19), та/або балансоутримувачі майна таких закладів, яке не 

використовується за призначенням, мають право на передачу в оренду 

державного та комунального майна з метою його використання виключно 

для цілей боротьби та протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/157-20#n460


19), без проведення аукціону. Орендодавцями за такими договорами 

виступатимуть органи управління відповідних балансоутримувачів. 

{Статтю 15 доповнено частиною десятою згідно із Законом № 1081-IX 

від 15.12.2020} 

Стаття 16. Укладення договору оренди та внесення змін до нього 

1. Договір оренди формується на підставі примірного договору оренди, 

що затверджується: 

Кабінетом Міністрів України - щодо майна державної власності; 

представницькими органами місцевого самоврядування - щодо майна 

комунальної власності. 

Якщо представницький орган місцевого самоврядування не затвердив 

примірний договір оренди комунального майна, застосовується примірний 

договір оренди державного майна. 

Договір оренди може відрізнятися від примірного договору оренди, 

якщо об’єкт оренди передається в оренду з додатковими умовами. Рішенням 

Кабінету Міністрів України (представницького органу місцевого 

самоврядування - для комунального майна) можуть бути передбачені 

особливості договору оренди майна, що передається в оренду з додатковими 

умовами. 

2. Орендар, що уклав договір оренди майна за результатами аукціону, 

має право використовувати майно за будь-яким цільовим призначенням, крім 

випадків і з урахуванням обмежень, передбачених Порядком передачі майна 

в оренду. 

3. Договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню, якщо строк, на 

який укладається цей договір, перевищує п’ять років. 

4. Особливості визначення умов передачі майна в оренду, в тому числі 

пам’яток архітектури та містобудування, укладення договорів оренди 

встановлюються Порядком передачі майна в оренду та представницькими 

органами місцевого самоврядування щодо комунального майна. 



Порядком передачі майна в оренду встановлюються особливості 

внесення змін до умов договорів оренди та підстав для внесення таких змін, 

зокрема щодо: 

зміни площі орендованого приміщення; 

зміни графіка використання приміщення, яке перебуває у погодинній 

оренді; 

зміни строку оренди, у разі якщо договір був укладений на строк, 

менший ніж мінімальний строк оренди, передбачений частиною третьою 

статті 9 цього Закону; 

зміни цільового призначення, за яким орендар повинен використовувати 

об’єкт оренди, у разі якщо орендар не має права використовувати майно за 

будь-яким цільовим призначенням; 

інших змін. 

Внесення змін до договору оренди здійснюється з урахуванням 

установлених цією статтею та Порядком передачі майна в оренду обмежень 

за згодою сторін до закінчення строку його дії, з урахуванням законодавства, 

статуту або положення балансоутримувача про погодження уповноваженим 

органом управління, до сфери управління якого належить балансоутримувач. 

5. Не допускається внесення змін до договору оренди в частині 

зменшення суми орендної плати протягом строку його дії, крім випадків, 

визначених законодавством, з урахуванням вимог, передбачених Порядком 

передачі майна в оренду. 

6. Усі договори оренди, а також зміни і доповнення до них підлягають 

публікації в ЕТС згідно з Порядком передачі майна в оренду. 

Стаття 17. Орендна плата 

1. Орендна плата встановлюється у грошовій формі і вноситься у строки, 

визначені договором. 

2. Орендна плата визначається за результатами аукціону. 

У разі передачі майна в оренду без проведення аукціону орендна плата 

визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати, яка 



затверджується Кабінетом Міністрів України щодо державного майна та 

представницькими органами місцевого самоврядування - щодо комунального 

майна. 

У разі якщо представницький орган місцевого самоврядування не 

затвердив Методику розрахунку орендної плати, застосовується Методика, 

затверджена Кабінетом Міністрів України. 

3. Орендна плата підлягає коригуванню на індекс інфляції згідно з 

Методикою розрахунку орендної плати. Якщо орендар отримав майно в 

оренду без проведення аукціону, відповідне коригування орендної плати на 

індекс інфляції здійснюється щомісячно. 

4. Орендар за користування об’єктом оренди вносить орендну плату 

незалежно від наслідків провадження господарської діяльності. 

5. Порядок розподілу орендної плати для об’єктів, що перебувають у 

державній власності, між державним бюджетом, орендодавцем і 

балансоутримувачем визначається Порядком передачі майна в оренду. 

Порядок розподілу орендної плати для об’єктів, що належать 

Автономній Республіці Крим, між відповідним бюджетом, орендодавцем і 

балансоутримувачем визначається органами, уповноваженими Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим. 

Порядок розподілу орендної плати для об’єктів, що перебувають у 

комунальній власності, між відповідним бюджетом, орендодавцем і 

балансоутримувачем визначається представницьким органом місцевого 

самоврядування. 

6. Стягнення заборгованості з оплати орендної плати може 

здійснюватися в безспірному порядку на підставі виконавчого напису 

нотаріуса. 

Стаття 18. Порядок продовження договору оренди 

1. Продовження договорів оренди здійснюється за результатами 

проведення аукціону, крім випадків, передбачених частиною другою цієї 

статті. 



2. Без проведення аукціону можуть бути продовжені договори, які: 

укладені та продовжуються вперше, за умови, якщо строк оренди за 

такими договорами становить п’ять років або менше; 

укладені без проведення аукціону з установами, організаціями, 

передбаченими частиною першою статті 15 цього Закону; 

укладені без проведення аукціону з підприємствами, установами, 

організаціями, передбаченими частиною другою статті 15 цього Закону 

відповідно до вимог статті 15 цього Закону, крім випадків, передбачених 

абзацами одинадцятим та дванадцятим частини другої статті 15 цього 

Закону; 

укладені з підприємствами, установами, організаціями, що надають 

соціально важливі послуги населенню, перелік яких визначається Кабінетом 

Міністрів України, додатковий перелік яких може бути визначений 

представницькими органами місцевого самоврядування згідно із 

законодавством. 

3. Договори оренди можуть бути продовжені на той самий строк, на який 

вони були укладені, на підставі заяви орендаря про продовження договору, 

поданої орендодавцю не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії 

договору оренди. 

4. Рішення про продовження договору оренди державного майна, 

передбаченого частиною другою цієї статті, і рішення про відмову у 

продовженні договору оренди державного майна приймаються 

орендодавцем. 

Рішення про продовження договору оренди комунального майна, 

передбаченого частиною другою цієї статті, та рішення про відмову у 

продовженні договору оренди комунального майна приймаються 

орендодавцем або представницьким органом місцевого самоврядування чи 

визначеними ним органами у випадках, встановлених рішенням 

представницького органу місцевого самоврядування. 



5. Граничний строк прийняття рішень, передбачених частиною 

четвертою цієї статті, за умови їх прийняття орендодавцем, становить 30 

календарних днів з дати отримання заяви і документів від орендаря. 

Граничний строк прийняття рішень, передбачених частиною четвертою 

цієї статті, за умови їх прийняття або погодження представницьким органом 

самоврядування чи визначеними ним органами, становить 60 календарних 

днів з дати отримання заяви і документів від орендаря. 

6. Будь-яке рішення, передбачене частиною четвертою цієї статті, 

приймається з урахуванням законодавства, статуту або положення 

балансоутримувача про погодження уповноваженим органом управління, до 

сфери управління якого належить балансоутримувач, на підставі довідки 

балансоутримувача, в якій зазначається інформація про: 

наявність або відсутність заборгованості зі сплати орендної плати чи 

страхових платежів за договором, що продовжується, станом на дату подання 

довідки; 

факти суттєвого (більше ніж на три місяці) прострочення сплати 

орендної плати чи інших обов’язкових за договором платежів; 

результати перевірок, які балансоутримувач та/або орендодавець 

здійснювали протягом строку оренди, а також інформація про цільове 

призначення, за яким об’єкт оренди фактично використовувався протягом 

строку оренди. У разі якщо перевірками виявлено порушення умов договору 

оренди, зазначається інформація про вжиті орендарем заходи для 

припинення порушення або про те, що порушення тривало і після строку, 

визначеного орендодавцем або балансоутримувачем для усунення 

порушення. Строк на усунення виявлених порушень не може перевищувати 

30 календарних днів з дати отримання орендарем відповідного припису. 

Порядком передачі майна в оренду можуть бути встановлені додаткові 

вимоги до довідки балансоутримувача та порядку її подання. 

7. Договори, що продовжуються відповідно до частини другої цієї статті, 

продовжуються на тих самих умовах, на яких були укладені договори 



оренди, що продовжуються, з урахуванням вимог цього Закону та Порядку 

передачі майна в оренду. 

Орендна плата за договором, який може бути продовжений відповідно 

до частини другої цієї статті, встановлюється одним із таких способів: 

на рівні останньої місячної орендної плати, встановленої договором, що 

продовжується, якщо такий договір було укладено на аукціоні або конкурсі; 

на підставі застосування чинної на момент продовження договору 

орендної ставки до ринкової вартості об’єкта оренди, оцінка якого має бути 

здійснена на замовлення орендаря в порядку, визначеному цим Законом та 

Методикою розрахунку орендної плати, крім випадків, коли розмір такої 

орендної плати є нижчим за розмір орендної плати договору, що 

продовжується. У такому разі орендна плата встановлюється на рівні 

останньої місячної орендної плати, встановленої договором, що 

продовжується. 

8. Орендар, який звертається із заявою про продовження договору 

оренди відповідно до абзацу четвертого частини сьомої цієї статті, 

зобов’язаний разом із такою заявою надати орендодавцю звіт про оцінку 

майна та рецензію на цей звіт. 

Порядком передачі майна в оренду (для державного майна) або 

рішенням представницького органу місцевого самоврядування (для 

комунального майна) на орендаря може бути покладений обов’язок подачі 

додаткових документів разом із заявою про продовження договору оренди, 

що продовжується відповідно до частини другої цієї статті. 

9. Після отримання заяви орендаря про продовження договору, який 

підлягає продовженню за результатами проведення аукціону, орендодавець 

(або представницький орган місцевого самоврядування чи визначені ним 

органи) згідно з  Порядком передачі майна в оренду приймає одне з таких 

рішень: 



про оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір оренди 

може бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим 

орендарем; 

про відмову у продовженні договору з підстав, передбачених статтею 19 

цього Закону. 

10. Зміст оголошення, особливості проведення аукціону на продовження 

договору оренди, порядок компенсації вартості невід’ємних поліпшень та 

застосування переважного права чинного орендаря на продовження договору 

оренди в ході аукціону визначаються Порядком передачі майна в оренду. 

11. У разі якщо об’єкт не було передано в оренду за результатами 

аукціону, проведеного згідно з частиною десятою цього Закону, протягом 

п’яти робочих днів з дати формування протоколу про визнання аукціону 

таким, що не відбувся, публікується оголошення про проведення аукціону та 

здійснюється проведення аукціону відповідно до статті 13 цього Закону. 

(…) 

Стаття 21. Здійснення поліпшень та ремонту майна, переданого в 

оренду 

1. Орендар державного або комунального майна має право за письмовою 

згодою балансоутримувача майна за рахунок власних коштів здійснювати 

поточний та/або капітальний ремонт орендованого майна. Балансоутримувач 

розглядає клопотання орендаря і протягом 10 робочих днів може прийняти 

одне з таких рішень з урахуванням законодавства, статуту або положення 

балансоутримувача про погодження уповноваженим органом управління, до 

сфери управління якого належить балансоутримувач: 

рішення про надання згоди на здійснення ремонту за рахунок орендаря; 

рішення про відмову у наданні згоди на здійснення ремонту. 

2. Якщо орендоване майно неможливо використовувати за призначенням 

через його незадовільний стан, орендар має право на зарахування витрат на 

здійснення такого ремонту в рахунок орендної плати один раз протягом 



строку оренди в порядку та межах, визначених Порядком передачі майна в 

оренду. 

Рішення про зарахування витрат орендаря, здійснених на проведення 

капітального ремонту, приймається орендодавцем за умови наявності 

письмової згоди балансоутримувача, а також згоди уповноваженого органу 

управління балансоутримувача у випадках, передбачених статутом чи 

положенням балансоутримувача. 

3. Орендодавець розглядає клопотання орендаря про зарахування витрат 

орендаря на виконання ремонтних робіт і протягом 10 робочих днів з дати 

звернення орендаря може прийняти одне з таких рішень: 

надання згоди на здійснення ремонту, який дає право на зарахування 

витрат орендаря в рахунок орендної плати; 

відмова у наданні згоди на здійснення ремонту, який дає право на 

зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати, якщо майно 

перебуває у задовільному стані і не вимагає додаткових поліпшень для 

здійснення орендарем виду діяльності, передбаченого договором оренди. 

4. Орендар може звернутися з клопотанням про отримання згоди на 

здійснення невід’ємних поліпшень, якщо за розрахунками орендаря, 

підтвердженими висновком будівельної експертизи, його прогнозовані 

витрати на ремонт об’єкта оренди, за виключенням його витрат на виконання 

ремонтних робіт, що були зараховані згідно з частиною другою цієї статті, 

становитимуть не менш як 25 відсотків ринкової вартості об’єкта оренди, 

визначеної суб’єктом оціночної діяльності для цілей оренди майна станом на 

будь-яку дату поточного року. 

Рішення про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень 

державного майна приймає орендодавець за наявності письмової згоди 

балансоутримувача, а також згоди уповноваженого органу управління 

балансоутримувача у випадках, передбачених статутом чи положенням 

балансоутримувача, в порядку, встановленому Фондом державного майна 

України. 



Рішення про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень 

комунального майна приймає представницький орган місцевого 

самоврядування чи визначені ним органи в порядку, встановленому 

відповідним представницьким органом місцевого самоврядування. 

5. Балансоутримувач орендованого майна приймає рішення про відмову 

у погодженні клопотання орендаря про здійснення невід’ємних поліпшень, 

якщо майно перебуває у задовільному стані і не вимагає додаткових 

поліпшень для здійснення орендарем виду діяльності, передбаченого 

договором оренди, або якщо поліпшення можуть бути виконані в межах 

поточного ремонту. 

6. Підставами для прийняття рішення про відмову у погодженні 

клопотання орендаря про здійснення невід’ємних поліпшень є: 

отримання орендарем майна в оренду без проведення аукціону або 

конкурсу; 

прийняття балансоутримувачем майна рішення, передбаченого частиною 

п’ятою цієї статті. 

7. Рішення, що приймаються за результатами розгляду клопотання 

орендаря про здійснення поліпшень, ремонту майна, переданого в оренду, 

оприлюднюються протягом п’яти робочих днів з дня прийняття такого 

рішення згідно з Порядком передачі майна в оренду. 

Стаття 22. Здійснення передачі майна в суборенду 

1. Орендар має право за письмовою згодою орендодавця з урахуванням 

законодавства, статуту або положення балансоутримувача про погодження 

уповноваженим органом управління, до сфери управління якого належить 

балансоутримувач, передати в суборенду державне та комунальне майно, за 

виключенням майна, отриманого таким орендарем без проведення аукціону 

(конкурсу), та якщо інше не передбачено договорами оренди, укладеними до 

моменту набрання чинності цим Законом. 

2. Строк надання майна в суборенду не може перевищувати строку дії 

договору оренди. 



3. Забороняється передача єдиних майнових комплексів у суборенду. 

4. До договору суборенди застосовуються положення договору оренди, 

встановлені цим Законом, крім випадків, визначених частиною шостою цієї 

статті. 

5. Майно не може бути передане в суборенду особам, які не 

відповідають вимогам до орендарів, встановлених частиною четвертою статті 

4 цього Закону. 

6. Особливості передачі майна в суборенду, в тому числі такі, що 

стосуються передачі в суборенду пам’яток архітектури та містобудування, 

які перебувають в орендному користуванні переможця аукціону на право 

довгострокової пільгової оренди занедбаних пам’яток архітектури і 

містобудування, порядок розподілу плати за суборенду, випадки, коли плата 

за суборенду може залишатися у розпорядженні орендаря, визначаються 

Порядком передачі майна в оренду щодо державного майна і рішенням 

представницького органу місцевого самоврядування щодо комунального 

майна. 

7. Договори суборенди, укладені відповідно до цієї статті, 

оприлюднюються протягом п’яти робочих днів з дати їх укладення згідно з 

Порядком передачі майна в оренду. 

(…) 

Стаття 26. Порядок здійснення контролю за використанням майна, 

переданого в оренду 

1. Контроль за виконанням умов договорів оренди єдиних майнових 

комплексів покладається на орендодавців із залученням уповноважених 

органів управління. 

2. Контроль за виконанням умов договорів оренди нерухомого та 

рухомого майна покладається на орендодавців майна. 

3. Контроль за використанням нерухомого та рухомого майна 

покладається на балансоутримувачів. 



4. Орендар на вимогу орендодавця зобов’язаний забезпечити доступ на 

об’єкт оренди. 

5. Порядок виконання контрольних функцій у сфері оренди державного 

майна затверджується Фондом державного майна України, а у сфері 

комунального майна - представницькими органами місцевого 

самоврядування. Якщо представницьким органом місцевого самоврядування 

не було затверджено відповідний порядок, застосовується порядок виконання 

контрольних функцій у сфері оренди державного майна. 

(…) 

Компетенція у сфері транспорту 

Про транспорт 

Закон України від 10 листопада 1994 року N 232/94-ВР 

(витяг) 

Цей Закон визначає правові, економічні, організаційні та соціальні 

основи діяльності транспорту.  

 (…) 

Стаття 5. Відносини підприємств транспорту загального 

користування з органами влади і самоврядування  

Відносини підприємств транспорту загального користування з 

центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування будуються на основі податків, податкових пільг, 

встановлених нормативів та інших економічних засобів відповідно до 

чинного законодавства України.  

Втручання у господарську діяльність підприємств транспорту, 

відволікання їх експлуатаційного персоналу на інші роботи місцевими 

органами влади і самоврядування не допускається, крім випадків, 

передбачених законодавством України.  

Органи управління транспортом сприяють органам влади і 

самоврядування у виконанні ними своїх повноважень щодо соціального та 

економічного розвитку транспорту, спільно з ними здійснюють програми 



захисту навколишнього природного середовища, розробляють і проводять 

узгоджені заходи для забезпечення безперебійної роботи транспорту у разі 

стихійного лиха, аварій, катастроф та під час ліквідації їх наслідків, 

координують роботу, пов'язану із запобіганням аваріям і правопорушенням 

на  транспорті, а також організують взаємодію різних видів транспорту з 

метою більш ефективного їх використання, підвищення якості 

обслуговування.  

Органи влади і самоврядування у межах своїх повноважень подають 

допомогу підприємствам і організаціям транспорту у поліпшенні 

використання транспортних засобів відправниками (одержувачами) вантажів 

і розвитку (в тому числі на пайових засадах) будівельної індустрії, 

об'єднують кошти підприємств, організацій, колективних 

сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, кооперативів 

(за їх згодою), а також бюджетні та позабюджетні кошти для вдосконалення 

транспортної мережі, будівництва вокзалів, шляхопроводів та інших об'єктів 

транспорту; організують взаємодію різних видів транспорту з метою більш 

ефективного їх використання, підвищення якості обслуговування. (Частина 

четверта статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2454-IV від 

03.03.2005 )  

(…) 

Стаття 41. Контроль за додержанням законодавства на транспорті  

Контроль за додержанням законодавства на транспорті здійснюють 

відповідні органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування в 

межах своїх повноважень.  

 

Про автомобільний транспорт 

Закон України від 5 квітня 2001 року N 2344-III 

(витяг) 

Цей Закон визначає засади організації та діяльності автомобільного 

транспорту.  



(…) 

Стаття 6. Система органів державного регулювання та контролю  

(...) 

Органи місцевого самоврядування формують мережу міських 

автобусних  маршрутів загального користування і здійснюють у межах своїх 

повноважень контроль за дотриманням законодавства у сфері автомобільного 

транспорту на відповідній території, запроваджують автоматизовану систему 

обліку оплати проїзду та встановлюють порядок її функціонування, а також 

види, форми носіїв, порядок обігу та реєстрації проїзних документів; 

визначають особу, уповноважену здійснювати справляння плати за 

транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої системи обліку 

оплати проїзду. {Частина дев’ята статті 6 із змінами, внесеними згідно із 

Законом N 1812-VIII від 17.01.2017 }  

( …) 

Стаття 7. Організація пасажирських перевезень органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 

Забезпечення організації пасажирських перевезень покладається: 

на міських, приміських і міжміських автобусних маршрутах загального 

користування, що не виходять за межі території однієї територіальної  

громади, - на виконавчий орган ради, що представляє інтереси відповідної 

територіальної громади; 

(…) 

Стаття 14. Засади розвитку автомобільного транспорту  

(…) 

Відповідно до програм розвитку та вдосконалення транспорту Верховна 

Рада Автономної Республіки Крим, обласні та Київська і Севастопольська 

міські ради затверджують регіональні програми розвитку автомобільного 

транспорту, які визначають розвиток мережі автобусних маршрутів 

загального користування на відповідній території та її інфраструктури, 

оновлення та поповнення парку автобусів, будівництво автомобільних доріг, 



перелік сільських населених пунктів, що будуть забезпечені автобусним 

сполученням з районними центрами, кошти на покриття збитків 

автомобільних перевізників, які обслуговують збиткові маршрути загального 

користування, а також заходи з безпеки перевезень.  

Сільські, селищні, міські ради розробляють і затверджують програми 

розвитку та вдосконалення автомобільного транспорту на відповідній 

території або надають пропозиції щодо визначення цих програм в інших 

регіональних програмах з питань розвитку автомобільного транспорту.  

(…) 

Формування та ведення реєстру міських автобусних маршрутів 

загального користування покладається на виконавчий орган сільської, 

селищної, міської ради відповідного населеного пункту, який затверджує 

мережу і паспорти міських автобусних маршрутів.  

(…) 

Формування та ведення реєстру стоянок таксі покладається на 

виконавчий орган сільської, селищної, міської ради відповідного населеного 

пункту, який затверджує мережу і паспорти міських стоянок.  

(…) 

Стаття 31. Відносини автомобільного перевізника, що здійснює 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування, із органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування  

Відносини автомобільного перевізника, що здійснює перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування міських, 

приміських та міжміських, які не виходять за межі території області 

(внутрішньообласні маршрути), із органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування визначаються договором про організацію 

перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування, у 

якому встановлюються: перелік маршрутів загального користування, які буде 

обслуговувати автомобільний перевізник, умови організації перевезень, 



показники якості транспортного обслуговування населення, термін роботи 

автомобільного перевізника, зобов'язання органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування щодо облаштування маршруту, підтримки 

проїзної частини автомобільної дороги та під'їзних шляхів у належному стані 

(тільки для міських автобусних маршрутів), розмір компенсації витрат 

автомобільного перевізника внаслідок перевезення пільгових пасажирів та 

регулювання тарифів, механізм їх виплати.  

Відносини автомобільного перевізника, що здійснює перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування приміських та 

міжміських, які виходять за межі території області (міжобласні маршрути), із 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 

визначаються дозволом органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування на обслуговування автобусних маршрутів, у якому 

встановлюються: перелік маршрутів загального користування (рейсів), які 

буде обслуговувати автомобільний перевізник, умови організації перевезень, 

показники якості транспортного обслуговування населення, термін роботи 

автомобільного перевізника.  

(…) 

Стаття 42. Договори щодо перевезення пасажирів  

Договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування міському, приміському та міжміському, 

які не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути), 

укладається між органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування та автомобільним перевізником і вважається укладеним з 

моменту його підписання сторонами.  

(…) 

Компетенція у сфері цивільних відносин 

Цивільний кодекс України 

Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV 

(витяг) 



 

Стаття 11. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків 

(…) 

4. У випадках, встановлених актами цивільного законодавства, цивільні 

права та обов'язки виникають безпосередньо з актів органів державної влади, 

органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого 

самоврядування. 

(…) 

Стаття 16. Захист цивільних прав та інтересів судом 

(…) 

2. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: 

(…) 

10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу 

державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу 

місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. 

3. Суд може відмовити у захисті цивільного права та інтересу особи в разі 

порушення нею положень частин другої - п'ятої статті 13 цього Кодексу. 

{Положення частини третьої статті 16 визнано такими, що 

відповідають Конституції України (є конституційними), згідно з Рішенням 

Конституційного Суду № 2-р(II)/2021 від 28.04.2021} 

 (…) 

 Стаття 17. Захист цивільних прав та інтересів Президентом 

України, органами державної влади, органами влади Автономної 

Республіки Крим або органами місцевого самоврядування 

(…) 

3. Орган державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим або 

орган місцевого самоврядування здійснюють захист цивільних прав та 

інтересів у межах, на підставах та у спосіб, що встановлені Конституцією 

України та законом. 



Рішення, прийняте зазначеними органами щодо захисту цивільних прав 

та інтересів, не є перешкодою для звернення за їх захистом до суду. 

(…) 

Стаття 21. Визнання незаконним правового акта органу державної 

влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого 

самоврядування 

1. Суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, 

виданий органом державної влади, органом влади Автономної Республіки 

Крим або органом місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам 

цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси. 

2. Суд визнає незаконним та скасовує нормативно-правовий акт органу 

державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу 

місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного 

законодавства і порушує цивільні права або інтереси. 

(…) 

Стаття 27. Запобігання обмеженню можливості фізичної особи мати 

цивільні права та обов'язки 

(…) 

2. Правовий акт Президента України, органу державної влади, органу 

влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їхніх 

посадових і службових осіб не може обмежувати можливість фізичної особи 

мати не заборонені законом цивільні права та обов'язки, крім випадків, коли 

таке обмеження передбачено Конституцією України. 

(…) 

Стаття 81. Види юридичних осіб 

(…) 

Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом 

Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної 

Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. 

(…) 



Стаття 172. Органи, через які діють територіальні громади у 

цивільних відносинах 

1. Територіальні громади набувають і здійснюють цивільні права та 

обов'язки через органи місцевого самоврядування у межах їхньої 

компетенції, встановленої законом. 

Стаття 173. Представники держави, Автономної Республіки Крим, 

територіальних громад 

1. У випадках і в порядку, встановлених законом, іншими нормативно-

правовими актами, від імені держави, Автономної Республіки Крим, 

територіальних громад за спеціальними дорученнями можуть виступати 

фізичні та юридичні особи, органи державної влади, органи влади 

Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування. 

(…) 

Стаття 245. Форма довіреності 

(…) 

Довіреність особи, яка проживає у населеному пункті, де немає 

нотаріусів, може бути посвідчена уповноваженою на це посадовою особою 

органу місцевого самоврядування, крім довіреностей на право 

розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і 

розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування і 

розпорядження транспортними засобами. 

(…) 

Стаття 273. Забезпечення здійснення особистих немайнових прав 

1. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, 

органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень забезпечують 

здійснення фізичною особою особистих немайнових прав. 

(…) 

Стаття 276. Поновлення порушеного особистого немайнового права 

1. Орган державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим, 

орган місцевого самоврядування, фізична особа або юридична особа, 



рішеннями, діями або бездіяльністю яких порушено особисте немайнове 

право фізичної особи, зобов'язані вчинити необхідні дії для його негайного 

поновлення. 

(…) 

Стаття 324. Право власності Українського народу 

(…) 

2. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, встановлених 

Конституцією України. 

(…) 

Стаття 327. Право комунальної власності 

1. У комунальній власності є майно, у тому числі грошові кошти, яке 

належить територіальній громаді. 

2. Управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють 

безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого 

самоврядування. 

(…) 

Стаття 393. Визнання незаконним правового акта, що порушує 

право власності 

1. Правовий акт органу державної влади, органу влади Автономної 

Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, який не відповідає 

законові і порушує права власника, за позовом власника майна визнається 

судом незаконним та скасовується. 

2. Якщо інше не встановлено законом, власник майна, права якого 

порушені внаслідок видання правового акта органом державної влади, 

органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого 

самоврядування, має право вимагати відновлення того становища, яке 

існувало до видання цього акта. У разі неможливості відновлення 

попереднього становища власник має право на відшкодування майнової та 

моральної шкоди. 



{Частина друга статті 393 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

590-IX від 13.05.2020} 

 (…) 

Стаття 434. Твори, які не є об'єктами авторського права 

1. Не є об'єктами авторського права: 

1) акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

(закони, укази, постанови, рішення тощо), а також їх офіційні переклади; 

(…) 

Стаття 648. Договір та правові акти органів державної влади, 

органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування 

1. Зміст договору, укладеного на підставі правового акта органу 

державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу 

місцевого самоврядування, обов'язкового для сторін (сторони) договору, має 

відповідати цьому акту. 

2. Особливості укладення договору на підставі правового акта органу 

державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу 

місцевого самоврядування встановлюються актами цивільного 

законодавства. 

Стаття 649. Вирішення переддоговірних спорів 

1. Розбіжності, що виникли між сторонами при укладенні договору на 

підставі правового акта органу державної влади, органу влади Автономної 

Республіки Крим, органу місцевого самоврядування та в інших випадках, 

встановлених законом, вирішуються судом. 

2. Розбіжності, що виникли між сторонами при укладенні договору не на 

підставі правового акта органу державної влади, органу влади Автономної 

Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, можуть бути вирішені 

судом у випадках, встановлених за домовленістю сторін або законом. 

(…) 

Стаття 1167. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду 



(…) 

2. Моральна шкода відшкодовується незалежно від вини органу 

державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу 

місцевого самоврядування, фізичної або юридичної особи, яка її завдала: 

1) якщо шкоди завдано каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або 

смертю фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки; 

2) якщо шкоди завдано фізичній особі внаслідок її незаконного 

засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, 

незаконного застосування запобіжного заходу, незаконного затримання, 

незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту або 

виправних робіт; 

{Пункт 2 частини другої статті 1167 в редакції Закону № 4652-VI від 

13.04.2012} 

3) в інших випадках, встановлених законом. 

(…) 

Стаття 1173. Відшкодування шкоди, завданої органом державної 

влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом 

місцевого самоврядування 

1. Шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними 

рішеннями, дією чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади 

Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування при 

здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується державою, 

Автономною Республікою Крим або органом місцевого самоврядування 

незалежно від вини цих органів. 

(…) 

Стаття 1174. Відшкодування шкоди, завданої посадовою або 

службовою особою органу державної влади, органу влади Автономної 

Республіки Крим або органу місцевого самоврядування 

1. Шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи органу 



державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу 

місцевого самоврядування при здійсненні нею своїх повноважень, 

відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або органом 

місцевого самоврядування незалежно від вини цієї особи. 

Стаття 1175. Відшкодування шкоди, завданої органом державної 

влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом 

місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності 

1. Шкода, завдана фізичній або юридичній особі в результаті прийняття 

органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або 

органом місцевого самоврядування нормативно-правового акта, що був 

визнаний незаконним і скасований, відшкодовується державою, Автономною 

Республікою Крим або органом місцевого самоврядування незалежно від 

вини посадових і службових осіб цих органів. 

(…) 

Стаття 1191. Право зворотної вимоги до винної особи 

(…) 

2. Держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, 

юридичні особи мають право зворотної вимоги до фізичної особи, винної у 

вчиненні кримінального правопорушення, у розмірі коштів, витрачених на 

лікування особи, яка потерпіла від цього кримінального правопорушення. 

{Частина друга статті 1191 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

720-IX від 17.06.2020} 

 (…) 

4. Держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, 

відшкодувавши шкоду, завдану посадовою, службовою особою внаслідок 

незаконно прийнятих рішень, дій чи бездіяльності відповідно органів 

державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування, мають право зворотної вимоги до винної особи у 

розмірі виплаченого відшкодування (крім відшкодування виплат, пов'язаних 

із трудовими відносинами та відшкодуванням моральної шкоди). 



{Статтю 1191 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2457-VI 

від 08.07.2010} 

(…) 

Стаття 1251. Посвідчення заповіту посадовою особою органу 

місцевого самоврядування 

{Назва статті 1251 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2435-VI 

від 06.07.2010} 

1. Якщо у населеному пункті немає нотаріуса, заповіт, крім секретного, 

може бути посвідчений уповноваженою на це посадовою особою 

відповідного органу місцевого самоврядування. 

{Стаття 1251 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2435-VI від 

06.07.2010} 

(…) 

Стаття 1277. Відумерлість спадщини 

1. У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх 

від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від 

її прийняття орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, 

а якщо до складу спадщини входить нерухоме майно - за його 

місцезнаходженням, зобов'язаний подати до суду заяву про визнання 

спадщини відумерлою. 

У разі якщо на об’єкті нерухомого майна на момент відкриття спадщини 

знаходиться рухоме майно, що входить до складу спадщини, таке рухоме 

майно переходить у власність територіальної громади, якій передано 

нерухоме майно. 

{Частину першу статті 1277 доповнено абзацом другим згідно із 

Законом № 1533-VIII від 20.09.2016} 

Заява про визнання спадщини відумерлою може також бути подана 

кредитором спадкодавця, а якщо до складу спадщини входять земельні 

ділянки сільськогосподарського призначення - власниками або 

користувачами суміжних земельних ділянок. У такому разі суд залучає до 



розгляду справи органи місцевого самоврядування за місцем відкриття 

спадщини та/або за місцезнаходженням нерухомого майна, що входить до 

складу спадщини. 

{Частину першу статті 1277 доповнено абзацом третім згідно із 

Законом № 1533-VIII від 20.09.2016} 

Особи, які мають право або зобов’язані подавати заяву про визнання 

спадщини відумерлою, мають право на одержання інформації з Спадкового 

реєстру про заведену спадкову справу та видане свідоцтво про право на 

спадщину. 

{Частину першу статті 1277 доповнено абзацом четвертим згідно із 

Законом № 1533-VIII від 20.09.2016} 

{Частина перша статті 1277 в редакції Закону № 3795-VI від 

22.09.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1533-VIII від 

20.09.2016} 

2. Заява про визнання спадщини відумерлою подається після спливу 

одного року з часу відкриття спадщини. 

3. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність 

територіальної громади за місцем відкриття спадщини, а нерухоме майно - за 

його місцезнаходженням. 

{Частина третя статті 1277 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1533-VIII від 20.09.2016} 

4. Територіальна громада, яка стала власником відумерлого майна, 

зобов'язана задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця, що заявлені 

відповідно до статті 1231 цього Кодексу. Якщо власниками відумерлого 

майна стали декілька територіальних громад, вимоги кредиторів спадкодавця 

задовольняються територіальними громадами пропорційно до вартості 

відумерлого майна, набутого у власність кожною з них. 

{Частина четверта статті 1277 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1533-VIII від 20.09.2016} 



5. Спадщина, не прийнята спадкоємцями, охороняється до визнання її 

відумерлою відповідно до статті 1283 цього Кодексу. 

(…) 

Стаття 1283. Охорона спадкового майна 

1. Охорона спадкового майна здійснюється в інтересах спадкоємців, 

відказоодержувачів та кредиторів спадкодавця з метою збереження його до 

прийняття спадщини спадкоємцями або набрання законної сили рішенням 

суду про визнання спадщини відумерлою. 

{Частина перша статті 1283 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

1533-VIII від 20.09.2016} 

2. Нотаріус або в сільських населених пунктах - уповноважена на це 

посадова особа відповідного органу місцевого самоврядування за місцем 

відкриття спадщини за заявою спадкоємців або за повідомленням 

підприємств, установ, організацій, громадян, або на підставі рішення суду 

про оголошення фізичної особи померлою чи за своєю власною ініціативою 

вживає заходів до охорони спадкового майна. 

{Частина друга статті 1283 в редакції Закону № 1709-VII від 

20.10.2014} 

3. Охорона спадкового майна триває до закінчення строку, 

встановленого для прийняття спадщини, або набрання законної сили 

рішенням суду про визнання спадщини відумерлою. 

Особи або органи, що вживають заходів з охорони спадкового майна, 

мають право укладати договори з третіми особами, спрямовані на 

забезпечення охорони спадкового майна. 

{Частину третю статті 1283 доповнено абзацом другим згідно із 

Законом № 1533-VIII від 20.09.2016} 

{Частина третя статті 1283 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1533-VIII від 20.09.2016} 

4. Витрати на охорону спадкового майна відшкодовуються 

спадкоємцями відповідно до їхньої частки у спадщині, а у разі визнання 



спадщини відумерлою - органом місцевого самоврядування, який від імені 

територіальної громади здійснює право власності щодо спадщини, яку 

визнано відумерлою. 

{Частина четверта статті 1283 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1533-VIII від 20.09.2016} 

(…) 

Стаття 1285. Управління спадщиною 

1. Якщо у складі спадщини є майно, яке потребує утримання, догляду, 

вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання його в 

належному стані, нотаріус, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, - 

відповідний орган місцевого самоврядування, у разі відсутності спадкоємців 

або виконавця заповіту укладають договір на управління спадщиною з іншою 

особою. 

У разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту особою, яка 

управляє спадщиною, до складу якої входить земельна ділянка, є сільська, 

селищна, міська рада за місцезнаходженням такої земельної ділянки. 

{Частину першу статті 1285 доповнено абзацом другим згідно із 

Законом № 1533-VIII від 20.09.2016} 

 (…) 

Про нотаріат 

Закон України від 2 вересня 1993 року N 3425-XII 

(витяг) 

Цей Закон встановлює порядок правового регулювання діяльності 

нотаріату в Україні.  

(…) 

Стаття 9. Обмеження у праві вчинення нотаріальних дій  

Нотаріус та посадова особа органу місцевого самоврядування, які 

вчиняють нотаріальні дії, не вправі вчиняти нотаріальні дії на своє ім’я і від 

свого імені, на ім’я і від імені свого чоловіка чи своєї дружини, його (її) та 

своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер), а також на 



ім’я і від імені працівників даної нотаріальної контори, працівників, що 

перебувають у трудових відносинах з приватним нотаріусом, або працівників 

даного виконавчого комітету. Посадові особи органу місцевого 

самоврядування не вправі вчиняти нотаріальні дії також на ім’я і від імені 

даного виконавчого комітету. У зазначених випадках нотаріальні дії 

вчиняються в будь-якій іншій державній нотаріальній конторі, у приватного 

нотаріуса чи у виконавчому комітеті іншого органу місцевого 

самоврядування. Посадові особи, перелічені у статті 40 цього Закону, не 

вправі посвідчувати заповіти та довіреності на своє ім’я і від свого імені, на 

ім’я і від імені свого чоловіка або своєї дружини, його (її) та своїх родичів 

(батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер). Нотаріальні і прирівняні до 

них дії, вчинені з порушенням встановлених цією статтею правил, є 

недійсними. 

{Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 775-IX від 

14.07.2020} 

 (…) 

Стаття 37. Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами 

органів місцевого самоврядування  

У сільських населених пунктах уповноважені на це посадові особи 

органу місцевого  самоврядування вчиняють такі нотаріальні дії: {Абзац 

перший частини першої статті 37 в редакції Закону N 1709-VII  від 

20.10.2014 }  

     1) вживають заходів щодо охорони спадкового майна;  

     2) посвідчують заповіти (крім секретних);  

     3) видають дублікати посвідчених ними документів;  

     4) засвідчують  вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них;  

     5) засвідчують справжність підпису на документах;  

     6) видають свідоцтва про право на спадщину; 

{Частину першу статті 37 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 

1709-VII від 20.10.2014 }  

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/3425-12#n430


     7)видають свідоцтва про право власності на  частку в спільному майні 

подружжя в разі смерті одного з подружжя. 

{Частину першу статті 37 доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 

1709-VII від 20.10.2014 } {  Частина перша статті 37 в редакції Закону N 

1054-VI від 03.03.2009 }  

Дії, передбачені пунктами 6 і 7 частини першої цієї статті, вчиняють 

уповноважені посадові особи органу місцевого самоврядування, які мають 

вищу юридичну освіту, досвід роботи у галузі права не менше трьох років, 

пройшли протягом року стажування у державній нотаріальній конторі або 

приватного нотаріуса, завершили навчання щодо роботи з єдиними та 

державними реєстрами, що функціонують в системі Міністерства юстиції 

України, та склали іспит із спадкового права у порядку, встановленому 

Міністерством юстиції України.{Статтю 37 доповнено новою частиною 

згідно із Законом N 1709-VII від 20.10.2014 }  

Контроль за організацією нотаріальної діяльності уповноважених на це 

посадових осіб органів місцевого самоврядування, дотриманням ними 

порядку вчинення нотаріальних дій та виконанням правил нотаріального 

діловодства здійснюється Міністерством юстиції України.{Статтю 37 

доповнено новою частиною згідно із Законом N 1709-VII від 20.10.2014 }  

Зазначені посадові особи органів місцевого самоврядування не мають 

права на оформлення документів, призначених для використання за межами 

державного кордону.{Стаття 37 в редакції Закону N 614-VI від 01.10.2008 }  

 

Компетенція у сфері земельних відносин 

Земельний кодекс України 

Закон України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III 

(витяг) 

(…) 

Стаття 8. Повноваження обласних рад у галузі земельних відносин 

До повноважень обласних рад у галузі земельних відносин належить: 



{Абзац перший частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 

а) розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області; 

{Пункт "а" частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 

(…) 

в) забезпечення реалізації державної політики в галузі використання та 

охорони земель; 

г) погодження загальнодержавних програм використання та охорони 

земель, участь у їх реалізації на відповідній території; 

ґ) затвердження та участь у реалізації регіональних програм 

використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони земель; 

д) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів; 

е) організація землеустрою; 

(…) 

ж) встановлення та зміна меж сіл, селищ, що не входять до складу 

відповідного району, або у разі, якщо районна рада не утворена; 

{Пункт "ж" статті 8 в редакції Закону № 5003-VI від 21.06.2012} 

з) вирішення земельних спорів; 

и) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до 

закону. 

Стаття 9. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у 

галузі земельних відносин 

До повноважень Київської і Севастопольської міських рад у галузі 

земельних відносин належить: 

{Абзац перший частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 

а) розпорядження землями територіальної громади міста; 



б) передача земельних ділянок комунальної власності у власність 

громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу; 

в) надання земельних ділянок у користування із земель комунальної 

власності відповідно до цього Кодексу; 

г) вилучення земельних ділянок приватної власності, комунальної 

власності із постійного користування в порядку, передбаченому цим 

Кодексом; 

{Пункт "г" частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 

ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб міста; 

{Пункт "ґ" частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 

д) припинення права користування земельними ділянками комунальної 

власності у випадках, передбачених цим Кодексом; 

{Пункт "д" частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 

е) прийняття рішення щодо звільнення самовільно зайнятих земельних 

ділянок; 

є) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних 

ділянок із земель державної власності, що проводяться органами виконавчої 

влади; 

ж) встановлення та зміна меж сіл, селищ, районів у містах; 

з) організація землеустрою; 

(…) 

ї) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення 

використання земельної ділянки громадянами та юридичними особами в разі 

порушення ними вимог земельного законодавства; 

й) інформування населення щодо надання, вилучення (викупу) земельних 

ділянок; 

(…) 



л) вирішення земельних спорів; 

м) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до 

закону. 

До повноважень виконавчих органів Київської та Севастопольської 

міських рад належить: 

а) надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до 

закону; 

б) здійснення державного контролю за використанням і охороною земель 

у межах та порядку, встановлених законом; 

в) здійснення інших повноважень у галузі земельних відносин відповідно 

до закону. 

{Статтю 9 доповнено частиною другою згідно із Законом № 1423-IX від 

28.04.2021} 

Стаття 10. Повноваження районних рад у галузі земельних відносин 

До повноважень районних рад у галузі земельних відносин належить: 

{Абзац перший частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 

а) розпорядження землями на праві спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст району; 

{Пункт "а" частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 

(…) 

г) забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони та 

використання земель; 

ґ) організація землеустрою та затвердження землевпорядних проектів; 

(…) 

е-1) встановлення та зміна меж сіл, селищ, які входять до складу 

відповідного району; 

{Статтю 10 доповнено пунктом "е-1" згідно із Законом № 5003-VI від 

21.06.2012} 



є) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до 

закону. 

Стаття 11. Повноваження районних у містах рад у галузі земельних 

відносин 

Повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин 

визначаються міськими радами. 

Стаття 12. Повноваження сільських, селищних, міських рад та їх 

виконавчих органів у галузі земельних відносин 

{Назва статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 888-VIII від 

10.12.2015} 

До повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних 

відносин належить: 

{Абзац перший частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 

а) розпорядження землями комунальної власності, територіальних 

громад; 

{Пункт "а" частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 

{Офіційне тлумачення положення пункту "а" статті 12 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 10-рп/2010 від 01.04.2010} 

б) передача земельних ділянок комунальної власності у власність 

громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу; 

{Офіційне тлумачення положення пункту "б" статті 12 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 10-рп/2010 від 01.04.2010} 

в) надання земельних ділянок у користування із земель комунальної 

власності відповідно до цього Кодексу; 

{Офіційне тлумачення положення пункту "в" статті 12 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 10-рп/2010 від 01.04.2010} 

г) вилучення земельних ділянок комунальної власності із постійного 

користування відповідно до цього Кодексу; 



{Пункт "г" частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 

{Офіційне тлумачення положення пункту "г" статті 12 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 10-рп/2010 від 01.04.2010} 

ґ) викуп земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб 

відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст; 

{Пункт "ґ" частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 

д) організація землеустрою; 

(…) 

ж) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) використання земель 

громадянами і юридичними особами у разі порушення ними вимог 

земельного законодавства; 

з) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних 

ділянок відповідно до цього Кодексу; 

и) встановлення та зміна меж районів у містах з районним поділом; 

і) інформування населення щодо вилучення (викупу), надання земельних 

ділянок; 

ї) внесення пропозицій до районної ради щодо встановлення і зміни меж 

сіл, селищ, міст; 

й) вирішення земельних спорів; 

к) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до 

закону. 

До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у 

галузі земельних відносин належить: 

а) надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до 

закону; 

б) здійснення державного контролю за використанням та охороною 

земель у межах та порядку, встановлених законом; 



в) здійснення інших повноважень у галузі земельних відносин відповідно 

до закону. 

{Статтю 12 доповнено частиною другою згідно із Законом № 888-VIII 

від 10.12.2015; в редакції Закону № 1423-IX від 28.04.2021} 

 (…) 

Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади, Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування 

щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування 

1. Сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність 

або у користування із земель комунальної власності відповідних 

територіальних громад для всіх потреб. 

2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради 

передають земельні ділянки у власність або у користування з відповідних 

земель спільної власності територіальних громад для всіх потреб. 

(…) 

10. Земельні ділянки, що вилучаються, викуповуються або примусово 

відчужуються для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, 

надаються у користування для таких потреб органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування, які прийняли рішення про їх вилучення, 

викуп або примусове відчуження для суспільних потреб чи з мотивів 

суспільної необхідності. 

{Статтю 122 доповнено частиною десятою згідно із Законами № 862-

VIII від 08.12.2015} 

{Стаття 122 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3404-IV від 

08.02.2006, № 509-VI від 16.09.2008, № 3123-VI від 03.03.2011, № 4539-VI від 

15.03.2012, № 5070-VI від 05.07.2012; в редакції Закону № 5245-VI від 

06.09.2012} 

Стаття 123. Порядок надання земельних ділянок державної або 

комунальної власності у користування 



1. Надання земельних ділянок державної або комунальної власності у 

користування здійснюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади 

або органами місцевого самоврядування. 

Рішення зазначених органів приймається на підставі проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі: 

надання земельної ділянки із зміною її цільового призначення; 

формування нової земельної ділянки (крім поділу та об’єднання). 

Надання у користування земельної ділянки, зареєстрованої в Державному 

земельному кадастрі відповідно до Закону України "Про Державний 

земельний кадастр", право власності на яку зареєстровано у Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно, без зміни її меж та цільового 

призначення здійснюється без складення документації із землеустрою. 

Надання у користування земельної ділянки в інших випадках 

здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). У такому разі 

розроблення такої документації здійснюється на підставі дозволу, наданого 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, органом виконавчої влади або органом 

місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, визначених статтею 

122 цього Кодексу, крім випадків, коли особа, зацікавлена в одержанні 

земельної ділянки у користування, набуває право замовити розроблення такої 

документації без надання такого дозволу. 

Земельні ділянки державної та комунальної власності, на яких 

розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна, що 

перебувають у державній чи комунальній власності, передаються особам, 

зазначеним у пункті "а" частини другої статті 92 цього Кодексу, лише на 

праві постійного користування. 

Інвестор із значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний 

інвестиційний договір у порядку, передбаченому Законом України "Про 



державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями", та 

який заінтересований в одержанні у користування земельної ділянки 

державної або комунальної власності, визначеної спеціальним інвестиційним 

договором як необхідна для реалізації інвестиційного проекту із значними 

інвестиціями, має право замовити розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж такої земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) без надання дозволу органом виконавчої влади або органом 

місцевого самоврядування, що передає земельну ділянку у користування 

відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, про що 

він зобов’язаний письмово повідомити відповідний орган виконавчої влади 

або орган місцевого самоврядування протягом п’яти робочих днів. До 

письмового повідомлення додається копія договору про виконання робіт із 

землеустрою щодо встановлення меж такої земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та копія укладеного спеціального інвестиційного договору. 

{Частину першу статті 123 доповнено абзацом восьмим згідно із 

Законом № 1116-IX від 17.12.2020} 

{Частина перша статті 123 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

3613-VI від 07.07.2011, № 5395-VI від 02.10.2012; в редакції Закону № 366-VII 

від 02.07.2013} 

2. Особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із 

земель державної або комунальної власності за проектом землеустрою щодо 

її відведення, звертається з клопотанням про надання дозволу на його 

розробку до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого 

самоврядування, які відповідно до повноважень, визначених статтею 122 

цього Кодексу, передають у власність або користування такі земельні 

ділянки. 

{Абзац перший частини другої статті 123 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 5245-VI від 06.09.2012} 

У клопотанні зазначаються орієнтовний розмір земельної ділянки та її 

цільове призначення. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких 



зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, письмова 

згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної 

ділянки). Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим, органам виконавчої влади або органам 

місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи 

комунальної власності у користування відповідно до повноважень, 

визначених статтею 122 цього Кодексу, забороняється вимагати додаткові 

матеріали та документи, не передбачені цією статтею. 

{Абзац другий частини другої статті 123 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 5395-VI від 02.10.2012, № 366-VII від 02.07.2013} 

У разі звернення з клопотанням про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки особи, яка є 

державним партнером (концесієдавцем) відповідно до законів України "Про 

державно-приватне партнерство", "Про концесію" та зацікавлена в отриманні 

в користування земельної ділянки для здійснення державно-приватного 

партнерства, у тому числі реалізації проекту, що здійснюється на умовах 

концесії, або уповноваженої нею особи до клопотання додається копія 

рішення про доцільність здійснення державно-приватного партнерства, 

зокрема у формі концесії. 

{Частину другу статті 123 доповнено абзацом третім згідно із 

Законом № 155-IX від 03.10.2019} 

Якщо з клопотанням про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки звертається інвестор із 

значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір у 

порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку 

інвестиційних проектів із значними інвестиціями", або уповноважена ним 

особа, то до клопотання додається копія укладеного спеціального 

інвестиційного договору та копія документів, що підтверджують 

повноваження уповноваженої особи. 



{Частину другу статті 123 доповнено абзацом четвертим згідно із 

Законом № 1116-IX від 17.12.2020} 

3. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого 

самоврядування в межах їх повноважень у місячний строк розглядає 

клопотання і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. 

Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність 

місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих 

відповідно до них нормативно-правових актів, а також генеральних планів 

населених пунктів, іншої містобудівної документації, схем землеустрою і 

техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель 

адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо 

впорядкування території населених пунктів, затверджених у встановленому 

законом порядку. 

Забороняється відмова у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, місце розташування 

об'єктів на яких погоджено відповідним органом виконавчої влади або 

органом місцевого самоврядування згідно із статтею 151 цього Кодексу. 

У разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання Верховна Рада 

Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, 

який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у 

користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього 

Кодексу, не надав дозволу на розроблення документації із землеустрою або 

мотивовану відмову у його наданні, особа, зацікавлена в одержанні у 

користування земельної ділянки із земель державної або комунальної 

власності, і якій належить право власності на об’єкт нерухомості (жилий 

будинок, іншу будівлю, споруду), розташований на такій земельній ділянці, у 

місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право замовити 

розроблення документації із землеустрою без надання такого дозволу, про 



що письмово повідомляє Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду 

міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний орган виконавчої влади 

або орган місцевого самоврядування. До письмового повідомлення додається 

договір на виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки. 

{Частину третю статті 123 доповнено новим абзацом згідно із 

Законом № 366-VII від 02.07.2013; в редакції Закону № 1423-IX від 

28.04.2021} 

У разі надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, що передають 

земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність та 

користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього 

Кодексу, зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення 

про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки або з дня повідомлення особою, зацікавленою в одержанні 

у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної 

власності, про замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки без надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у порядку, передбаченому цією частиною, 

відобразити на картографічній основі Державного земельного кадастру 

орієнтовне місце розташування земельної ділянки, зазначити дату та номер 

відповідного рішення, а також майбутнє цільове призначення земельної 

ділянки. Зазначена інформація оприлюднюється на безоплатній основі на 

офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері земельних відносин. 

{Абзац частини третьої статті 123 в редакції Закону № 1423-IX від 

28.04.2021 - набирає чинності з 26.08.2021} 

Умови і строки розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок визначаються договором, укладеним замовником з 



виконавцем цих робіт відповідно до типового договору. Типовий договір на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

У разі встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або 

формування земельної ділянки, необхідної для здійснення державно-

приватного партнерства (реалізації проекту, що здійснюється на умовах 

концесії), замовником документації із землеустрою є державний партнер 

(концесієдавець), а також за його дорученням державне або комунальне 

підприємство, установа, організація чи господарське товариство, 100 

відсотків акцій (часток) якого належать державі, Автономній Республіці 

Крим, територіальній громаді або іншому господарському товариству, 100 

відсотків акцій (часток) якого належать державі. 

{Частину третю статті 123 доповнено абзацом згідно із Законом № 

155-IX від 03.10.2019} 

(…) 

6. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого 

самоврядування у двотижневий строк з дня отримання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки приймає рішення про надання земельної 

ділянки у користування. 

{Частина шоста статті 123 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

1423-IX від 28.04.2021} 

7. Якщо земельна ділянка надається у користування за погодженням з 

Верховною Радою України, погоджений проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки подається до Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій, які із своїми пропозиціями подають зазначений 

проект до Кабінету Міністрів України, який розглядає ці матеріали та подає 

їх до Верховної Ради України для прийняття відповідного рішення. 

{Частина сьома статті 123 в редакції Закону № 5245-VI від 06.09.2012; 

із змінами, внесеними згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 



8. Якщо земельна ділянка надається у користування за рішенням Кабінету 

Міністрів України або за погодженням з Кабінетом Міністрів України, 

погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (крім 

проектів землеустрою щодо відведення у користування земельних ділянок 

зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, 

що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 

катастрофи) подається відповідно до Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій, які розглядають його і в місячний строк подають зазначений 

проект зі своїми пропозиціями до Кабінету Міністрів України для прийняття 

відповідного рішення. 

{Абзац перший частини восьмої статті 123 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 

Проекти землеустрою щодо відведення у користування земельних 

ділянок зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення 

території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, подаються до Кабінету Міністрів України центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною 

відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення, разом із 

пропозиціями. 

{Абзац другий частини восьмої статті 123 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 

{Частина восьма статті 123 в редакції Законів № 5245-VI від 

06.09.2012, № 1472-VIII від 14.07.2016} 

9. Якщо земельна ділянка надається у користування Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, погоджений проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки подається до Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, яка розглядає його і в місячний строк подає зазначений 

проект із своїми пропозиціями до Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим. 



{Частина статті 123 в редакції Закону № 5245-VI від 06.09.2012; із 

змінами, внесеними згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 

10. Якщо земельна ділянка надається в оренду для здійснення державно-

приватного партнерства, зокрема концесії, погоджений проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, замовником якого був державний 

партнер, концесієдавець або за його дорученням державне або комунальне 

підприємство, установа, організація чи господарське товариство, 100 

відсотків акцій (часток) якого належать державі, Автономній Республіці 

Крим, територіальній громаді або іншому господарському товариству, 

подається приватним партнером, концесіонером до органу виконавчої влади 

або органу місцевого самоврядування відповідно до повноважень, 

визначених статтею 122 цього Кодексу. 

{Абзац перший частини десятої статті 123 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 

У разі якщо земельна ділянка державної або комунальної власності 

формується до проведення конкурсу з визначення приватного партнера, 

концесійного конкурсу, передача її в оренду здійснюється після укладення 

концесійного договору або іншого договору, укладеного в рамках державно-

приватного партнерства. 

Якщо така земельна ділянка перебуває у постійному користуванні, 

рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про 

передачу її в оренду приватному партнеру, концесіонеру для здійснення 

державно-приватного партнерства, концесії є одночасно рішенням про 

припинення права постійного користування такою земельною ділянкою. 

Поділ земельної ділянки державної або комунальної власності, яка 

перебуває у постійному користуванні, здійснений до проведення конкурсу з 

визначення приватного партнера, концесійного конкурсу з метою подальшої 

передачі однієї чи декількох земельних ділянок, сформованих внаслідок 

такого поділу, в оренду приватному партнеру, концесіонеру для здійснення 

державно-приватного партнерства, концесії, не припиняє права постійного 



користування до прийняття рішення про передачу її в оренду приватному 

партнеру, концесіонеру. 

Земельні ділянки, необхідні для здійснення державно-приватного 

партнерства, зокрема концесії, підлягають передачі в оренду приватному 

партнеру, концесіонеру на строк дії договору, укладеного в рамках державно-

приватного партнерства, або концесійного договору. 

{Статтю 123 доповнено новою частиною згідно із Законом № 155-IX від 

03.10.2019} 

11. Якщо земельна ділянка надається в користування інвестору із 

значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір у 

порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку 

інвестиційних проектів із значними інвестиціями", то погоджений проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а в разі необхідності 

здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації 

згідно із законом - після отримання позитивного висновку державної 

експертизи, подається інвестором із значними інвестиціями до органу 

виконавчої влади або органу місцевого самоврядування відповідно до 

повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. 

У разі якщо земельна ділянка державної або комунальної власності 

формується до укладення спеціального інвестиційного договору в порядку, 

передбаченому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних 

проектів із значними інвестиціями", передача її в користування інвестору із 

значними інвестиціями здійснюється після укладення такого договору на 

умовах, визначених Законом України "Про державну підтримку 

інвестиційних проектів із значними інвестиціями" та спеціальним 

інвестиційним договором. 

Земельна ділянка державної або комунальної власності, сформована 

органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування відповідно 

до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, для реалізації 

інвестиційного проекту із значними інвестиціями в порядку, 



передбаченому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних 

проектів із значними інвестиціями", до підписання спеціального 

інвестиційного договору не може бути поділена, приватизована, передана в 

користування третій особі або іншим чином відчужена до моменту передачі 

такої земельної ділянки інвестору із значними інвестиціями, з яким укладено 

спеціальний інвестиційний договір. 

У разі якщо земельна ділянка державної або комунальної власності, 

необхідна для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, 

формується до укладення спеціального інвестиційного договору, обмеження 

щодо відчуження такої земельної ділянки органами виконавчої влади або 

органами місцевого самоврядування на користь третіх осіб втрачає силу 

після спливу 12 місяців з дати її формування, якщо впродовж зазначеного 

строку спеціальний інвестиційний договір не укладено. 

Земельні ділянки, визначені спеціальним інвестиційним договором як 

необхідні для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, 

передаються в користування виключно інвестору із значними інвестиціями, з 

яким укладено спеціальний інвестиційний договір у порядку, 

встановленому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних 

проектів із значними інвестиціями", на строк дії такого договору. 

{Статтю 123 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1116-IX 

від 17.12.2020} 

12. Рішенням про надання земельної ділянки у користування за проектом 

землеустрою щодо її відведення здійснюються: 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки; 

вилучення земельних ділянок у землекористувачів із затвердженням умов 

вилучення земельних ділянок (у разі необхідності); 

надання земельної ділянки особі у користування з визначенням умов її 

використання і затвердженням умов надання, у тому числі (у разі 

необхідності) вимог щодо відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва. 



13. У разі надання земельних ділянок державної власності у постійне 

користування підприємствам, установам, організаціям комунальної власності 

одночасно здійснюється передача земельних ділянок державної власності у 

комунальну власність і навпаки. 

{Статтю 123 доповнено новою частиною згідно із Законом № 5245-VI 

від 06.09.2012} 

14. На підставі рішення про передачу будівлі, споруди, іншого об'єкта 

нерухомого майна державної власності у комунальну власність приймається 

рішення про передачу у комунальну власність земельної ділянки, на якій 

розміщений об'єкт передачі. 

На підставі рішення про передачу будівлі, споруди, іншого об'єкта 

нерухомого майна комунальної власності у державну власність, також 

передається у державну власність земельна ділянка, на якій розміщений 

об'єкт передачі. 

{Статтю 123 доповнено новою частиною згідно із Законом № 5245-VI 

від 06.09.2012} 

15. Підставою відмови у затвердженні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки може бути лише його невідповідність вимогам 

законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Зміна 

типу акціонерного товариства або перетворення акціонерного товариства в 

інше господарське товариство не є підставою для відмови у затвердженні 

проекту землеустрою або технічної документації із землеустрою. 

{Частина статті 123 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1983-

VIII від 23.03.2017} 

16. Відмова органу виконавчої влади чи органу місцевого 

самоврядування у наданні земельної ділянки у користування або залишення 

клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду. 

{Стаття 123 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1119-IV від 

11.07.2003; в редакції Законів № 509-VI від 16.09.2008, № 1702-VI від 

05.11.2009} 



Стаття 124. Порядок передачі земельних ділянок в оренду 

1. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або 

комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного 

органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їх 

повноваженнями, визначеними статтею 122 цього Кодексу. 

{Частина перша статті 124 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

3123-VI від 03.03.2011, № 5059-VI від 05.07.2012, № 1444-IX від 18.05.2021} 

2. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або 

комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних 

торгів, крім випадків, встановлених частинами другою, третьою статті 134 

цього Кодексу. 

3. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або 

комунальній власності, громадянам, юридичним особам, визначеним 

частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу, здійснюється в 

порядку, встановленому статтею 123 цього Кодексу. 

4. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності 

громадян і юридичних осіб, здійснюється за договором оренди між 

власником земельної ділянки і орендарем. 

{Частина четверта статті 124 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1444-IX від 18.05.2021} 

{Стаття 124 із змінами, внесеними згідно із Законами № 107-VI від 

28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням 

Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008, № 309-VI від 03.06.2008; 

в редакції Закону № 509-VI від 16.09.2008} 

Стаття 124-1. Порядок встановлення земельних сервітутів на землях 

державної, комунальної власності 

1. Особа, заінтересована у встановленні земельного сервітуту на землях 

державної, комунальної власності, звертається з клопотанням у разі, якщо: 

а) земельна ділянка не передана у користування або у разі необхідності 

встановлення земельного сервітуту на землях, не сформованих у земельні 



ділянки, - до органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, що 

здійснює розпорядження земельною ділянкою державної, комунальної 

власності; 

б) земельна ділянка перебуває у користуванні - до органу виконавчої 

влади, органу місцевого самоврядування, що здійснює розпорядження 

земельною ділянкою державної, комунальної власності, або до 

землекористувача. 

У клопотанні має бути зазначена мета встановлення земельного 

сервітуту. 

До клопотання додаються: 

а) копії документів, що підтверджують право власності заявника на 

будівлі, споруди, що розташовані на земельній ділянці (за наявності); 

б) письмове погодження землекористувача (у разі встановлення 

земельного сервітуту щодо сформованої земельної ділянки, яка перебуває у 

користуванні, за договором з органом виконавчої влади, органом місцевого 

самоврядування, що здійснює розпорядження земельною ділянкою 

державної, комунальної власності), справжність підпису на якому 

засвідчується нотаріально; 

в) проект договору про встановлення земельного сервітуту (у разі 

встановлення земельного сервітуту щодо сформованої земельної ділянки); 

г) графічні матеріали із зазначенням орієнтовного місця розташування та 

площі земельної ділянки, яку передбачається сформувати з метою 

встановлення земельного сервітуту (у разі необхідності формування 

земельної ділянки державної, комунальної власності з метою встановлення 

земельного сервітуту); 

ґ) технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини 

земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, що 

розробляється без одержання дозволу на її розроблення (у разі встановлення 

земельного сервітуту щодо сформованої земельної ділянки). 



2. У разі необхідності встановлення земельного сервітуту на сформованій 

земельній ділянці: 

особа відповідно до пункту "а" частини першої цієї статті приймає 

рішення про надання згоди на встановлення земельного сервітуту та 

забезпечує укладення договору про встановлення земельного сервітуту або 

надає мотивовану відмову у його встановленні; 

особа відповідно до пункту "б" частини першої цієї статті забезпечує 

укладення договору про встановлення земельного сервітуту або надає 

мотивовану відмову у його встановленні. 

Укладення договору про встановлення земельного сервітуту з органом 

виконавчої влади, органом місцевого самоврядування здійснюється на 

підставі рішення цього органу. У разі відмови в укладенні договору про 

встановлення земельного сервітуту щодо сформованої земельної ділянки 

державної, комунальної власності такий договір визнається укладеним за 

рішенням суду. 

3. У разі необхідності формування земельної ділянки державної, 

комунальної власності з метою встановлення земельного сервітуту орган 

виконавчої влади, орган місцевого самоврядування протягом одного місяця з 

дня отримання клопотання приймає рішення про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

У разі надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орган виконавчої влади чи орган місцевого 

самоврядування, який надав такий дозвіл, зобов’язаний протягом десяти 

робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу відобразити на 

картографічній основі Державного земельного кадастру орієнтовне місце 

розташування земельної ділянки, зазначити дату та номер відповідного 

рішення, а також майбутнє цільове призначення земельної ділянки. 

Зазначена інформація оприлюднюється на безоплатній основі на 

офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері земельних відносин. 



У рішенні органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування 

про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки має зазначатися вичерпний перелік підстав для 

такої відмови з обов’язковим посиланням на закони та прийняті відповідно 

до них нормативно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній 

сфері. 

Повторне надання відмови з підстав, не зазначених у раніше наданій 

відмові, не допускається, крім не усунення чи усунення не в повному обсязі 

заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови, а також 

випадків, коли підстава відмови виникла пізніше надання попередньої 

відмови. 

У разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки з метою встановлення земельного сервітуту для будівництва, 

розміщення та експлуатації лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури 

або у разі розташування на земельній ділянці, яку передбачається 

сформувати, будівель, споруд, які перебувають у власності заявника, та 

необхідності встановлення земельного сервітуту для розміщення, доступу та 

експлуатації таких будівель, споруд, відповідний орган виконавчої влади або 

орган місцевого самоврядування не надав дозволу на розроблення 

документації із землеустрою або мотивовану відмову у його наданні, особа, 

зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель 

державної або комунальної власності, у місячний строк з дня закінчення 

зазначеного строку має право замовити розроблення документації із 

землеустрою без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє 

відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. 

До письмового повідомлення додається договір на виконання робіт із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Протягом шести місяців з дня прийняття рішення про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 



межах орієнтовного місця розташування земельних ділянок, дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення якої наданий 

відповідним органом, забороняється: 

надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, яка 

передбачає формування земельних ділянок; 

передача земельних ділянок державної, комунальної власності у 

власність, користування. 

4. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється 

суб’єктами господарювання, які є виконавцями робіт із землеустрою згідно із 

законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін, але не більше шести 

місяців. 

Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

подається на затвердження органу виконавчої влади, органу місцевого 

самоврядування, що здійснює розпорядження земельною ділянкою, який 

протягом одного місяця з дня його отримання зобов’язаний затвердити 

проект та прийняти рішення про надання згоди на встановлення земельного 

сервітуту або надати мотивовану відмову у його затвердженні. Рішення про 

надання згоди на встановлення земельного сервітуту є підставою для 

укладення договору про встановлення земельного сервітуту. У разі якщо 

розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки не був 

поданий на затвердження протягом шести місяців з дня надання дозволу на 

його розроблення, рішення про надання такого дозволу втрачають чинність. 

Зазначений строк може бути продовжений не більш як на шість місяців 

органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, який надав 

дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за клопотанням особи, заінтересованої у встановленні земельного 

сервітуту. 

5. У разі відмови особи відповідно до пункту "а" частини першої цієї 

статті у прийнятті рішення про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та/або укладення договору про встановлення 



земельного сервітуту, такий земельний сервітут встановлюється за рішенням 

суду за позовом особи, заінтересованої у встановленні земельного сервітуту. 

{Кодекс доповнено статтею 124-1 згідно із Законом № 1657-IX від 

15.07.2021} 

(…) 

Стаття 127. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної 

власності та набуття прав користування ними 

{Назва статті 127 в редакції Закону № 1444-IX від 18.05.2021} 

1. Органи державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

та органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, 

визначених статтею 122 цього Кодексу, здійснюють продаж земельних 

ділянок державної чи комунальної власності або передають їх у 

користування (оренду, суперфіцій, емфітевзис) громадянам, юридичним 

особам та іноземним державам на підставах та в порядку, встановлених цим 

Кодексом. 

{Частина перша статті 127 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

3123-VI від 03.03.2011, № 1444-IX від 18.05.2021} 

2. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності та 

набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису) 

здійснюються на конкурентних засадах (на земельних торгах) у формі 

електронного аукціону у випадках та порядку, встановлених главою 21 цього 

Кодексу. 

{Частина друга статті 127 в редакції Закону № 1444-IX від 18.05.2021} 

3. Не допускається відчуження орендованих земельних ділянок державної 

або комунальної власності без згоди орендаря. 

{Статтю 127 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 1444-

IX від 18.05.2021} 

{Стаття 127 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3235-IV від 

20.12.2005, № 489-V від 19.12.2006, № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано 

неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 



від 22.05.2008; текст статті 127 в редакції Закону № 309-VI від 03.06.2008; 

в редакції Закону № 509-VI від 16.09.2008} 

Стаття 128. Порядок продажу земельних ділянок державної та 

комунальної власності громадянам та юридичним особам 

1. Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок державної 

(крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають 

приватизації) та комунальної власності для потреб, визначених цим 

Кодексом, провадиться місцевими державними адміністраціями, Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим або органами місцевого 

самоврядування в межах їх повноважень. 

(…) 

Особливості продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти 

нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних 

ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України, 

Державної спеціальної служби транспорту, встановлюються законом. 

{Частину першу статті 128 доповнено абзацом третім згідно із 

Законом № 4226-VI від 22.12.2011} 

{Частина перша статті 128 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

3235-IV від 20.12.2005, № 489-V від 19.12.2006, № 107-VI від 28.12.2007 - 

зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного 

Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Закону № 309-VI від 03.06.2008} 

2. Громадяни та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних 

ділянок у власність, подають заяву (клопотання) до відповідного органу 

виконавчої влади або сільської, селищної, міської ради чи державного органу 

приватизації. У заяві (клопотанні) зазначаються місце розташування 

земельної ділянки, її цільове призначення, розміри та площа, а також згода на 

укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни 

земельної ділянки. 

До заяви (клопотання) додаються: 



{Частину другу статті 128 доповнено абзацом другим згідно із 

Законом № 509-VI від 16.09.2008} 

а) документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у 

разі його наявності), та документи, що посвідчують право власності на 

нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці 

(у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд); 

{Частину другу статті 128 доповнено абзацом третім згідно із 

Законом № 509-VI від 16.09.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом № 

1702-VI від 05.11.2009} 

б) копія установчих документів для юридичної особи, а для громадянина 

- копія документа, що посвідчує особу. 

{Частину другу статті 128 доповнено абзацом четвертим згідно із 

Законом № 509-VI від 16.09.2008} 

(…) 

г) копія свідоцтва про реєстрацію постійного представництва з правом 

ведення господарської діяльності на території України - для юридичних осіб, 

створених та зареєстрованих відповідно до законодавства іноземної держави. 

{Частину другу статті 128 доповнено абзацом шостим згідно із 

Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 

{Частина друга статті 128 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

3235-IV від 20.12.2005, № 489-V від 19.12.2006, № 107-VI від 28.12.2007 - 

зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного 

Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Закону № 309-VI від 03.06.2008; 

із змінами, внесеними згідно із Законом № 509-VI від 16.09.2008} 

3. Орган державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

або орган місцевого самоврядування у місячний строк розглядає заяву 

(клопотання) і приймає рішення про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки (якщо такий проект 

відсутній) та/або про проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки (крім земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення 



відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд) чи про відмову в 

продажу із зазначенням обґрунтованих причин відмови. 

{Частина третя статті 128 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

3235-IV від 20.12.2005, № 489-V від 19.12.2006, № 107-VI від 28.12.2007 - 

зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного 

Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Законів № 309-VI від 

03.06.2008, № 509-VI від 16.09.2008; із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 3123-VI від 03.03.2011, № 5059-VI від 05.07.2012} 

(…) 

5. Підставою для відмови в продажу земельної ділянки є: 

а) неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо 

продажу такої земельної ділянки; 

б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах; 

в) якщо щодо суб'єкта підприємницької діяльності порушена справа про 

банкрутство або припинення його діяльності; 

г) встановлена цим Кодексом заборона на передачу земельної ділянки у 

приватну власність; 

{Частину п'яту статті 128 доповнено пунктом "г" згідно із Законом № 

509-VI від 16.09.2008} 

ґ) відмова від укладення договору про оплату авансового внеску в 

рахунок оплати ціни земельної ділянки. 

{Частину п'яту статті 128 доповнено пунктом "ґ" згідно із Законом № 

509-VI від 16.09.2008} 

6. Рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої 

державної адміністрації, сільської, селищної, міської ради про продаж 

земельної ділянки є підставою для укладання договору купівлі-продажу 

земельної ділянки. 

Укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок, на яких 

розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, здійснюється відповідно до 

порядку, визначеного частиною першою цієї статті. 



{Частина шоста статті 128 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

3235-IV від 20.12.2005, № 489-V від 19.12.2006, № 107-VI від 28.12.2007 - 

зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного 

Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Закону № 309-VI від 03.06.2008} 

7. Договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає нотаріальному 

посвідченню. Документ про оплату або про сплату першого платежу (у разі 

продажу земельної ділянки з розстроченням платежу) разом з договором 

купівлі-продажу є підставою для державної реєстрації права власності на 

таку земельну ділянку. 

{Частина сьома статті 128 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

509-VI від 16.09.2008, № 1423-IX від 28.04.2021} 

8. Ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою 

оцінкою, що проводиться суб’єктами господарювання, які є суб’єктами 

оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до закону, на 

замовлення органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим або органів місцевого самоврядування. Ціна земельної ділянки площею 

понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-

оздоровчих споруд визначається за нормативною грошовою оцінкою, 

вказаною в технічній документації. Фінансування робіт з проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок 

внесеного покупцем авансу, що не може бути більшим ніж 20 відсотків 

вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою 

земельної ділянки. 

{Абзац перший частини восьмої статті 128 із змінами, внесеними згідно 

із Законами № 3123-VI від 03.03.2011, № 5059-VI від 05.07.2012, № 191-VIII 

від 12.02.2015} 

{Зміни до абзацу першого частини восьмої статті 128 див. в Законі № 

222-VIII від 02.03.2015} 



Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної 

ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу 

земельної ділянки сума авансового внеску не повертається. 

{Частина восьма статті 128 в редакції Закону № 509-VI від 16.09.2008} 

9. Розрахунки за придбання земельної ділянки можуть здійснюватися з 

розстроченням платежу за згодою сторін, але не більше ніж на п'ять 

років. Порядок здійснення розрахунків з розстроченням 

платежу визначається Кабінетом Міністрів України. 

{Частина дев'ята статті 128 в редакції Закону № 509-VI від 16.09.2008} 

10. Рішення про відмову продажу земельної ділянки може бути 

оскаржено в суді. 

11. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок державної або 

комунальної власності, зараховуються органами державної влади, Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим або органами місцевого 

самоврядування відповідно до державного та/або місцевих бюджетів у 

порядку, визначеному законом. 

{Статтю 128 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законами № 

3235-IV від 20.12.2005, № 489-V від 19.12.2006, № 107-VI від 28.12.2007 - 

зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного 

Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Закону № 309-VI від 

03.06.2008, № 509-VI від 16.09.2008; із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 3123-VI від 03.03.2011} 

Стаття 129. Особливості продажу земельних ділянок державної або 

комунальної власності іноземним державам, юридичним особам, 

створеним та зареєстрованим відповідно до законодавства іноземної 

держави 

{Назва статті 129 із змінами, внесеними згідно із Законом № 509-VI від 

16.09.2008} 

1. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності держави, крім 

земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, 



іноземним державам та юридичним особам, створеним та зареєстрованим 

відповідно до законодавства іноземної держави, здійснюється Кабінетом 

Міністрів України за погодженням з Верховною Радою України. 

Продаж земельних ділянок, що перебувають у державній власності, на 

яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, іноземним державам 

та юридичним особам, створеним та зареєстрованим відповідно до 

законодавства іноземної держави, здійснюється державними органами 

приватизації за погодженням з Кабінетом Міністрів України. 

{Частина перша статті 129 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

3235-IV від 20.12.2005, № 489-V від 19.12.2006, № 107-VI від 28.12.2007 - 

зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного 

Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Закону № 309-VI від 03.06.2008} 

2. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності 

територіальних громад, іноземним державам та юридичним особам, 

створеним та зареєстрованим відповідно до законодавства іноземної 

держави, здійснюється відповідними радами за погодженням з Кабінетом 

Міністрів України. 

3. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності держави та 

територіальних громад, юридичним особам, створеним та зареєстрованим 

відповідно до законодавства іноземної держави, допускається за умови 

реєстрації юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до 

законодавства іноземної держави, постійного представництва з правом 

ведення господарської діяльності на території України. 

4. Іноземні держави, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у 

власність із земель державної або комунальної власності, подають 

клопотання до Кабінету Міністрів України. 

5. Юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до 

законодавства іноземної держави, зацікавлені у придбанні земельних 

ділянок, подають клопотання до Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласної, Київської чи Севастопольської міської державної 



адміністрації або сільської, селищної, міської ради і державного органу 

приватизації. До клопотання додається документ, що посвідчує право 

власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій 

земельній ділянці, копія свідоцтва про реєстрацію юридичною особою, 

створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства іноземної 

держави, постійного представництва з правом ведення господарської 

діяльності на території України. 

{Частина п'ята статті 129 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

3235-IV від 20.12.2005, № 489-V від 19.12.2006, № 107-VI від 28.12.2007 - 

зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного 

Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Закону № 309-VI від 03.06.2008; 

із змінами, внесеними згідно із Законом № 509-VI від 16.09.2008} 

6. Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок здійснюються 

сільськими, селищними, міськими радами після отримання погодження 

Кабінету Міністрів України. 

Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок, що перебувають у 

державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають 

приватизації, здійснюються державними органами приватизації після 

отримання погодження Кабінету Міністрів України. 

{Частину шосту статті 129 доповнено абзацом другим згідно із 

Законами № 3235-IV від 20.12.2005, № 489-V від 19.12.2006, № 107-VI від 

28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням 

Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Закону № 

309-VI від 03.06.2008} 

(…) 

Стаття 134. Обов’язковість продажу земельних ділянок державної чи 

комунальної власності або передачі їх у користування на конкурентних 

засадах (на земельних торгах) 

{Назва статті 134 в редакції Закону № 1444-IX від 18.05.2021} 



1. Земельні ділянки державної чи комунальної власності продаються або 

передаються в користування (оренду, суперфіцій, емфітевзис) окремими 

лотами на конкурентних засадах (на земельних торгах), крім випадків, 

встановлених частиною другою цієї статті. 

{Частина перша статті 134 в редакції Закону № 1444-IX від 18.05.2021} 

2. Не підлягають продажу, передачі в користування на конкурентних 

засадах (на земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної 

власності у разі: 

{Абзац перший частини другої статті 134 в редакції Закону № 1444-IX 

від 18.05.2021} 

розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна 

(будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних 

осіб; 

використання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням 

надрами, та спеціального водокористування відповідно до отриманих 

дозволів; 

{Абзац третій частини другої статті 134 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 222-VIII від 02.03.2015} 

використання релігійними організаціями, які легалізовані в Україні, 

земельних ділянок під культовими будівлями; 

будівництва об'єктів, що в повному обсязі здійснюється за кошти 

державного та місцевих бюджетів; 

надання земельних ділянок підприємствам, установам і громадським 

організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним 

творчим спілкам та їх членам) під творчі майстерні; 

надання земельних ділянок в оренду для реконструкції кварталів 

застарілої забудови, для будівництва соціального та доступного житла, якщо 

конкурс на його будівництво вже проведено; 



розміщення іноземних дипломатичних представництв та консульських 

установ, представництв міжнародних організацій згідно з міжнародними 

договорами України; 

надання земельної ділянки, викупленої для суспільних потреб чи 

примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності для забезпечення 

таких потреб; 

{Частину другу статті 134 доповнено абзацом десятим згідно із 

Законом № 1559-VI від 17.11.2009} 

надання земельних ділянок державної або комунальної власності для 

потреб приватного партнера в рамках державно-приватного партнерства 

відповідно до закону; 

{Частину другу статті 134 доповнено новим абзацом згідно із 

Законом № 2404-VI від 01.07.2010} 

надання земельної ділянки замість викупленої для суспільних потреб чи 

примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності та повернення такої 

земельної ділянки колишньому власнику чи його спадкоємцю 

(правонаступнику), у разі якщо така потреба відпала; 

{Частину другу статті 134 доповнено абзацом згідно із Законом № 

1559-VI від 17.11.2009} 

будівництва, обслуговування об’єктів інженерної, транспортної, 

енергетичної інфраструктури, мультимодальних терміналів, об’єктів зв’язку 

та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу); 

{Абзац тринадцятий частини другої статті 134 в редакції Закону № 

1887-IX від 17.11.2021} 

(…) 

будівництва об'єктів забезпечення життєдіяльності населених пунктів 

(сміттєпереробних об'єктів, очисних споруд, котелень, кладовищ, 

протиерозійних, протизсувних і протиселевих споруд); 

передачі громадянам земельних ділянок для сінокосіння і випасання 

худоби, для городництва; 



{Абзац шістнадцятий частини другої статті 134 в редакції Закону № 

1012-VIII від 18.02.2016} 

(…) 

надання земельних ділянок суб'єктам господарювання, що реалізують 

відповідно до Закону України "Про особливості провадження інвестиційної 

діяльності на території Автономної Республіки Крим" зареєстровані в 

установленому порядку інвестиційні проекти. Надання такої земельної 

ділянки у власність здійснюється згідно із законодавством після завершення 

строку реалізації інвестиційного проекту за умови виконання суб’єктом 

господарювання договору про умови реалізації цього інвестиційного проекту 

на території Автономної Республіки Крим; 

{Частину другу статті 134 доповнено новим абзацом згідно із Законом 

№ 639-VII від 10.10.2013} 

поновлення договорів оренди землі, укладення договорів оренди землі на 

новий строк з використанням переважного права орендаря; 

{Абзац двадцять другий частини другої статті 134 в редакції Закону № 

340-IX від 05.12.2019} 

передачі в оренду, концесію майнових комплексів або нерухомого майна, 

розташованого на земельних ділянках державної, комунальної власності; 

{Частину другу статті 134 доповнено новим абзацом згідно із Законом 

№ 3687-VI від 08.07.2011} 

надання в оренду земельних ділянок індустріальних парків керуючим 

компаніям цих індустріальних парків; 

{Частину другу статті 134 доповнено новим абзацом згідно із 

Законом № 5018-VI від 21.06.2012} 

надання земельних ділянок зони відчуження та зони безумовного 

(обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення 

внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

{Частину другу статті 134 доповнено абзацом двадцять сьомим згідно 

із Законом № 1472-VIII від 14.07.2016} 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1012-19#n9


надання в оренду земельних ділянок під польовими дорогами, 

розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення (крім 

доріг, що обмежують масив), відповідно до статті 37-1 цього Кодексу; 

{Частину другу статті 134 доповнено абзацом згідно із Законом № 

2498-VIII від 10.07.2018} 

надання в оренду земельних ділянок під полезахисними лісовими 

смугами, що обслуговують масив земель сільськогосподарського 

призначення; 

{Частину другу статті 134 доповнено абзацом згідно із Законом № 

2498-VIII від 10.07.2018} 

надання земельної ділянки державної або комунальної власності в 

користування (оренду) інвестору із значними інвестиціями для реалізації 

інвестиційного проекту із значними інвестиціями. 

{Частину другу статті 134 доповнено абзацом тридцятим згідно із 

Законом № 1116-IX від 17.12.2020} 

{Частина друга статті 134 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

800-VI від 25.12.2008, № 1474-VI від 05.06.2009; в редакції Закону № 1702-VI 

від 05.11.2009} 

3. Земельні торги не проводяться при наданні (передачі) земельних 

ділянок громадянам у випадках, передбачених статтями 34, 36 та 121 цього 

Кодексу, а також передачі земель загального користування садівницькому 

товариству та дачному кооперативу. Земельні торги не проводяться при 

безоплатній передачі земельних ділянок особам, статус учасника бойових дій 

яким надано відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". 

{Частина третя статті 134 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

2949-VI від 14.01.2011, № 1012-VIII від 18.02.2016, № 329-IX від 04.12.2019} 

Стаття 135. Земельні торги 

1. Порядок проведення земельних торгів, визначений цим Кодексом, є 

обов’язковим у разі, якщо на земельних торгах здійснюються: 



а) продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, 

передача їх у користування за рішенням Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідних 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування; 

б) продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення всіх 

форм власності; 

в) продаж земельних ділянок, прав емфітевзису, суперфіцію на них 

державним виконавцем, приватним виконавцем під час виконання рішень, 

що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом 

України "Про виконавче провадження". 

Продаж земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, 

передача їх у користування, продаж прав емфітевзису, суперфіцію на них, 

крім випадку, визначеного пунктом "в" цієї частини, можуть здійснюватися 

на земельних торгах виключно з ініціативи власників земельних ділянок. 

2. Земельні торги проводяться у формі електронного аукціону в режимі 

реального часу в мережі Інтернет, за результатами проведення якого 

укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису 

земельної ділянки з переможцем земельних торгів, який запропонував 

найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу ціну за 

придбання прав емфітевзису, суперфіцію, або найвищий розмір орендної 

плати, зафіксовані під час проведення земельних торгів (далі - цінова 

пропозиція). 

Земельні торги проводяться в електронній торговій системі, що перебуває 

у державній власності. 

Порядок функціонування та адміністрування електронної торгової 

системи затверджує Кабінет Міністрів України. 

Для цілей цього Кодексу терміни "адміністратор електронної торгової 

системи", "електронний майданчик", "електронна торгова система", 

"оператор електронного майданчика", "центральна база даних" вживаються у 

значеннях, наведених у Законі України "Про приватизацію державного і 



комунального майна" з урахуванням особливостей, визначених цим 

Кодексом. 

Протокол про результати земельних торгів та договір, що укладається за 

результатами проведення земельних торгів (крім договору купівлі-продажу 

земельної ділянки), підписуються за допомогою кваліфікованого 

електронного підпису з урахуванням вимог Закону України "Про електронні 

довірчі послуги". 

Учасник земельних торгів - це фізична або юридична особа, яка 

розмістила в електронній торговій системі документи, зазначені в частині 

сьомій статті 137 цього Кодексу, сплатила реєстраційний та гарантійний 

внески, зробила закриту цінову пропозицію і відповідно до закону може 

набувати право власності чи користування земельною ділянкою, 

виставленою на земельних торгах. 

Переможець земельних торгів - це учасник, який подав найвищу цінову 

пропозицію за лот, у разі якщо ним зроблено щонайменше один крок торгів 

(крім випадку, встановленого абзацом третім частини п’ятої статті 138 цього 

Кодексу), у випадках, встановлених частиною сімнадцятою статті 137 цього 

Кодексу, - учасник з наступною за величиною ціновою пропозицією за 

умови, що ним зроблено щонайменше один крок торгів, а в разі однакових 

цінових пропозицій - учасник, який подав раніше цінову пропозицію, за 

умови відсутності його відмови від очікування. 

Закрита цінова пропозиція - це сума коштів, про намір та можливість 

сплати якої учасник земельних торгів повідомляє у своєму особистому 

кабінеті через оператора електронного майданчика в електронній торговій 

системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв про участь у 

земельних торгах. Закрита цінова пропозиція не може бути меншою, ніж 

розмір стартової ціни продажу лота. 

Організатором земельних торгів є: 

у разі продажу земельної ділянки - власник земельної ділянки, Верховна 

Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки 



Крим, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює 

реалізацію права державної чи комунальної власності на земельні ділянки 

відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу; 

у разі укладення договору оренди земельної ділянки - особа, яка 

відповідно до закону може виступати орендодавцем такої земельної ділянки; 

у разі укладення договору суперфіцію або емфітевзису - власник 

земельної ділянки, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада 

міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади, орган 

місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію права державної чи 

комунальної власності на земельні ділянки відповідно до повноважень, 

визначених статтею 122 цього Кодексу, або особа, якій належить право 

емфітевзису, суперфіцію; 

у разі виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в 

порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження", - 

державний, приватний виконавець. 

Для проведення земельних торгів організатор земельних торгів укладає з 

оператором електронного майданчика, підключеного до електронної торгової 

системи, договір про організацію та проведення земельних торгів. 

3. Організатор земельних торгів з продажу земельної ділянки 

зобов’язаний письмово повідомити про проведення таких торгів суб’єкта 

переважного права на її купівлю не пізніше ніж за 30 календарних днів до 

дня проведення земельних торгів. Справжність підпису на повідомленні 

засвідчується нотаріально. 

Суб’єкт переважного права має переважне право на придбання земельної 

ділянки у власність у разі її продажу, за умови, що він сплачує ціну, за якою 

продається така земельна ділянка, а в разі продажу через електронний 

аукціон - за умови, що він виконав вимоги до учасника земельних торгів та 

погоджується на сплату рівної цінової пропозиції, що є найбільшою із 

запропонованих учасниками аукціону. Для реалізації переважного права 

орендар або інший суб’єкт переважного права надає згоду сплатити ціну 



продажу лота, що є рівною ціновій пропозиції учасника, який подав найвищу 

цінову пропозицію за лот. У разі відмови сплатити таку ціну продажу лота 

він може надати попередню згоду сплатити ціну продажу лота, що є рівною 

ціновій пропозиції учасника з наступною за величиною ціновою 

пропозицією. 

Вважається, що суб’єкт переважного права відмовився від свого 

переважного права купівлі земельної ділянки на відповідних земельних 

торгах: 

якщо не виконав вимоги, встановлені абзацом другим цієї частини; 

якщо не виконав або не відповідає визначеним цим Кодексом вимогам до 

учасників аукціону; 

у разі настання щодо нього випадку, встановленого частиною 

сімнадцятою статті 137 цього Кодексу. 

Технічні вимоги до реалізації переважного права купівлі земельної 

ділянки у власність у разі продажу її через електронний аукціон встановлює 

Кабінет Міністрів України. 

4. Звернення стягнення на земельні ділянки або прав на них (суперфіцію, 

емфітевзису) здійснюється державним виконавцем, приватним виконавцем 

під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в 

порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження" з 

урахуванням вимог цього Кодексу. 

5. Витрати (видатки), здійснені на підготовку лота для продажу на 

земельних торгах (крім випадків продажу на земельних торгах земельних 

ділянок приватної власності), відшкодовуються переможцем земельних 

торгів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

6. Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором 

земельних торгів та оператором електронного майданчика. 

Розмір, порядок сплати та повернення винагороди, що сплачується 

переможцем земельних торгів оператору електронного майданчика, 

встановлюються Кабінетом Міністрів України. 



7. Реєстраційний внесок за лотом встановлюється у розмірі 0,1 

мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет 

України на 1 січня року, в якому оприлюднюється оголошення про 

проведення земельних торгів. Гарантійний внесок становить 30 відсотків 

стартової ціни продажу земельної ділянки чи прав емфітевзису, суперфіцію 

або 30 відсотків стартового розміру річної орендної плати, але не може бути 

більше 2500 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб 

законом про Державний бюджет України на 1 січня року, в якому 

проводяться земельні торги. 

8. Реєстраційний та гарантійний внески сплачуються особою, яка бажає 

взяти участь у земельних торгах, на відкриті у банку окремі рахунки 

оператора електронного майданчика, з якого така особа бажає взяти участь в 

земельних торгах. 

9. Сплачені суми реєстраційних внесків поверненню не підлягають, крім 

випадку, встановленого частиною третьою статті 138 цього Кодексу. 

10. Сплачені суми гарантійних внесків (крім випадків, встановлених 

абзацами другим - п’ятим цієї частини) повертаються оператором 

електронного майданчика всім учасникам земельних торгів, які не визнані 

переможцями, у строк, встановлений Кабінетом Міністрів України. 

Гарантійні внески не повертаються та перераховуються оператором 

електронного майданчика на рахунки організатора земельних торгів, 

зазначені в оголошенні про проведення земельних торгів (за вирахуванням 

винагороди оператора електронного майданчика з гарантійного внеску 

переможця): 

усім учасникам, якщо жоден з них не зробив кроку аукціону (торгів) на 

підвищення стартової ціни, крім випадку, встановленого абзацом третім 

частини п’ятої статті 138 цього Кодексу; 

переможцю, якщо ним в установлений строк не підписано протокол про 

результати земельних торгів, договір за результатами проведення земельних 

торгів, відмовлено в нотаріальному посвідченні такого договору, не сплачено 



належної суми за придбаний лот та суми витрат на підготовку лота до 

продажу; 

переможцю, якщо він не відповідає визначеним цим Кодексом вимогам 

до особи, яка може набувати земельну ділянку або права на неї, не подав 

документи або відомості, обов’язковість подання яких встановлена цим 

Кодексом, подав неправдиві відомості про себе. 

11. Умови, оголошені перед проведенням земельних торгів, не 

підлягають зміні під час укладення договору купівлі-продажу земельної 

ділянки, прав суперфіцію, емфітевзису, договорів оренди землі, суперфіцію, 

емфітевзису. 

{Стаття 135 із змінами, внесеними згідно із Законами № 107-VI від 

28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням 

Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008, № 309-VI від 03.06.2008; 

в редакції Закону № 5077-VI від 05.07.2012; із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 661-VII від 24.10.2013, № 222-VIII від 02.03.2015, № 1012-VIII від 

18.02.2016, № 1404-VIII  від 02.06.2016, № 1774-VIII від 06.12.2016, № 2269-

VIII від 18.01.2018, № 340-IX від 05.12.2019, № 1423-IX від 28.04.2021; в 

редакції Закону № 1444-IX від 18.05.2021} 

(…) 

Стаття 154. Відповідальність органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування за порушення права власності на землю 

1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування без 

рішення суду не мають права втручатись у здійснення власником 

повноважень щодо володіння, користування і розпорядження належною йому 

земельною ділянкою або встановлювати непередбачені законодавчими 

актами додаткові обов'язки чи обмеження. 

2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування несуть 

відповідальність за шкоду, заподіяну їх неправомірним втручанням у 

здійснення власником повноважень щодо володіння, користування і 

розпорядження земельною ділянкою. 



(…) 

Стаття 142. Добровільна відмова від права власності або права 

постійного користування земельною ділянкою 

1. Припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної 

відмови власника землі на користь держави або територіальної громади 

здійснюється за його заявою до відповідного органу. 

2. Органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування у разі 

згоди на одержання права власності на земельну ділянку укладають угоду 

про передачу права власності на земельну ділянку. Угода про передачу права 

власності на земельну ділянку підлягає нотаріальному посвідченню. 

{Частина друга статті 142 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

402-VII від 04.07.2013} 

3. Припинення права постійного користування земельною ділянкою у разі 

добровільної відмови землекористувача здійснюється за його заявою до 

власника земельної ділянки. 

4. Власник земельної ділянки на підставі заяви землекористувача 

приймає рішення про припинення права користування земельною ділянкою, 

про що повідомляє органи державної реєстрації. 

Стаття 149. Порядок вилучення земельних ділянок із постійного 

користування 

1. Земельні ділянки, надані у постійне користування із земель державної 

та комунальної власності, можуть вилучатися для суспільних та інших 

потреб за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, що здійснюють розпорядження земельними 

ділянками відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього 

Кодексу з урахуванням вимог статті 150 цього Кодексу. 

2. Вилучення земельних ділянок здійснюється за письмовою згодою 

землекористувачів, а в разі незгоди землекористувачів - у судовому порядку. 



Справжність підпису на документі, що підтверджує згоду землекористувача 

на вилучення земельної ділянки, засвідчується нотаріально. 

{Стаття 149 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3404-IV від 

08.02.2006, № 1561-VI від 25.06.2009, № 3123-VI від 03.03.2011, № 4442-VI від 

23.02.2012, № 4539-VI від 15.03.2012, № 264-IX від 31.10.2019; в редакції 

Закону № 1423-IX від 28.04.2021} 

Стаття 151. Порядок погодження питань, пов'язаних з викупом 

земельних ділянок для суспільних потреб або з мотивів суспільної 

необхідності 

{Назва статті 151 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3123-VI від 

03.03.2011} 

1. Юридичні особи, зацікавлені у викупі земельних ділянок, що 

перебувають у власності громадян чи юридичних осіб, для суспільних потреб 

та з мотивів суспільної необхідності, зобов'язані до початку проведення 

проектних робіт погодити з власниками землі, крім викупу земельних 

ділянок з підстав, що допускають можливість їх примусового відчуження з 

мотивів суспільної необхідності, і органами державної влади, Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим або органами місцевого самоврядування, згідно з їх 

повноваженнями, місце розташування об'єкта, розмір земельної ділянки та 

умови її викупу з урахуванням комплексного розвитку території, який би 

забезпечував нормальне функціонування на цій ділянці і прилеглих 

територіях усіх об'єктів та умови проживання населення і охорону довкілля. 

{Частина перша статті 151 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

1559-VI від 17.11.2009, № 3123-VI від 03.03.2011} 

2. Погодження матеріалів місць розташування об'єктів на особливо 

цінних землях, а також земельних ділянок для розміщення та обслуговування 

будівель і споруд дипломатичних представництв та консульських установ 

іноземних держав, представництв міжнародних організацій провадиться 

Верховною Радою України. 



3. Погодження питань, пов'язаних з викупом земельних ділянок, крім тих, 

що передбачені частиною другою цієї статті, провадиться відповідно 

Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевими державними адміністраціями, міськими, селищними, сільськими 

радами згідно з їх повноваженнями щодо викупу цих ділянок. 

4. У разі викупу земельних ділянок під об'єкти містобудування, 

розміщення яких визначено містобудівною або землевпорядною 

документацією (генеральні плани населених пунктів, проекти детального 

планування, інша містобудівна документація, техніко-економічні 

обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-

територіальних утворень, проекти землеустрою щодо впорядкування 

територій населених пунктів тощо), погодження місця розташування об'єкта 

не проводиться. 

5. Юридичні особи, зацікавлені у викупі земельних ділянок, звертаються 

з клопотанням про погодження місця розташування об'єкта до відповідної 

сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації. Клопотання 

щодо погодження місця розташування об'єкта за рахунок земель, викуп яких 

провадиться Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, подається відповідно до Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій. 

6. До клопотання додаються: 

а) обґрунтування необхідності викупу та/або відведення земельної 

ділянки; 

б) зазначене на відповідному графічному матеріалі бажане місце 

розташування об'єкта з орієнтовними розмірами земельної ділянки; 

в) нотаріально засвідчена письмова згода землевласника 

(землекористувача) на викуп земельної ділянки (її частини) (крім викупу 

земельної ділянки (її частини) з підстав, що допускають можливість її 



примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності) із зазначенням 

розмірів передбаченої для викупу земельної ділянки та умов її викупу; 

{Пункт "в" частини шостої статті 151 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 5070-VI від 05.07.2012} 

г) копія установчих документів. 

7. Типова форма клопотання про погодження місця розташування об'єкта 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

8. Відповідний орган виконавчої влади, Верховна Рада Автономної 

Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим або орган 

місцевого самоврядування згідно із своїми повноваженнями у тижневий 

строк з дня реєстрації клопотання направляє: 

оригінал клопотання з додатками до центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за місцем 

розташування земельної ділянки; 

копію клопотання та додатків до нього до структурного підрозділу 

районної державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури, а 

якщо місто не входить до території певного району, - до виконавчого органу 

міської ради у сфері містобудування та архітектури, а в разі, якщо такий 

орган не утворений, - до органу виконавчої влади Автономної Республіки 

Крим з питань містобудування та архітектури чи структурного підрозділу 

обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури. 

Органи, зазначені в абзацах другому і третьому цієї частини, протягом 

десяти днів з дня одержання клопотання надають відповідному органу 

виконавчої влади, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді 

міністрів Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування 

висновок про погодження місця розташування об’єкта або про відмову в 

такому погодженні. 

{Частина восьма статті 151 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

3123-VI від 03.03.2011; в редакції Законів № 5395-VI від 02.10.2012, № 365-VII 

від 02.07.2013} 



9. Якщо викуп земельних ділянок провадиться за погодженням з 

Верховною Радою України, відповідні органи державної влади, Верховна 

Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки 

Крим або органи місцевого самоврядування готують свої висновки і подають 

матеріали погодження місця розташування об'єкта до Кабінету Міністрів 

України, який розглядає ці матеріали і подає їх до Верховної Ради України 

для прийняття відповідного рішення. 

{Частина дев'ята статті 151 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

3123-VI від 03.03.2011} 

10. Якщо викуп земельних ділянок здійснюється Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, матеріали погодження місця розташування 

об'єкта подаються до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, яка 

розглядає ці матеріали і в місячний строк подає свої пропозиції до Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим. 

11. Після отримання висновків, зазначених у частині восьмій цієї статті, 

про погодження місця розташування об'єкта та рішення Верховної Ради 

України (у разі необхідності) відповідний орган державної влади, Верховна 

Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки 

Крим або орган місцевого самоврядування згідно із своїми повноваженнями 

у двотижневий строк розглядає матеріали погодження місця розташування 

об'єкта та надає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки або мотивоване рішення про відмову. 

{Частина одинадцята статті 151 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 3123-VI від 03.03.2011, № 365-VII від 02.07.2013} 

12. Спори, пов'язані з погодженням місць розташування об'єктів, 

вирішуються в судовому порядку. 

{Стаття 151 із змінами, внесеними згідно із Законами № 762-IV від 

15.05.2003, № 1119-IV від 11.07.2003, № 3404-IV від 08.02.2006; в редакції 

Законів № 509-VI від 16.09.2008, № 1702-VI від 05.11.2009; із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 3123-VI від 03.03.2011} 



(…) 

Стаття 155. Відповідальність органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування за видання актів, які порушують права 

власників земельних ділянок 

1. У разі видання органом виконавчої влади або органом місцевого 

самоврядування акта, яким порушуються права особи щодо володіння, 

користування чи розпорядження належною їй земельною ділянкою, такий акт 

визнається недійсним. 

2. Збитки, завдані власникам земельних ділянок внаслідок видання 

зазначених актів, підлягають відшкодуванню в повному обсязі органом, який 

видав акт. 

(…) 

Стаття 158. Органи, що вирішують земельні спори 

1. Земельні спори вирішуються судами, органами місцевого 

самоврядування. 

{Частина перша статті 158 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

5462-VI від 16.10.2012, № 1423-IX від 28.04.2021} 

2. Виключно судом вирішуються земельні спори з приводу володіння, 

користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у 

власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування 

територій сіл, селищ, міст, районів та областей. 

3. Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах 

території територіальних громад щодо меж земельних ділянок, що 

перебувають у власності і користуванні громадян, обмежень у використанні 

земель та земельних сервітутів, додержання громадянами правил 

добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах. 

{Частина третя статті 158 в редакції Закону № 1423-IX від 28.04.2021} 

(…) 

5. У разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням 

органу місцевого самоврядування спір вирішується у судовому порядку. 



{Частина п'ята статті 158 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

5462-VI від 16.10.2012; в редакції Закону № 1423-IX від 28.04.2021} 

Стаття 158-1. Врегулювання земельних спорів шляхом медіації 

1. Земельний спір може бути врегульовано шляхом медіації відповідно 

до Закону України "Про медіацію" з урахуванням особливостей, 

передбачених цим Кодексом. 

2. Органи, передбачені статтею 158 цього Кодексу, сприяють 

примиренню сторін земельного спору. 

3. Договір про проведення медіації та угода за результатами медіації у 

земельних спорах укладаються в письмовій формі. 

4. У разі невиконання чи неналежного виконання угоди за результатами 

медіації сторони медіації мають право звернутися для розгляду земельного 

спору до органів, що вирішують земельні спори. 

{Кодекс доповнено статтею 158-1 згідно із Законом № 1875-IX від 

16.11.2021} 

Стаття 159. Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого 

самоврядування та центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері земельних відносин 

{Назва статті 159 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5462-VI 

від 16.10.2012} 

1. Земельні спори розглядаються центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та 

органами місцевого самоврядування на підставі заяви однієї із сторін у 

тижневий строк з дня подання заяви. 

{Частина перша статті 159 із змінами, внесеними згідно з Законами № 

4215-VI від 22.12.2011, № 5462-VI від 16.10.2012} 

2. Земельні спори розглядаються за участю зацікавлених сторін, які 

повинні бути завчасно повідомлені про час і місце розгляду спору. У разі 

відсутності однієї із сторін при першому вирішенні питання і відсутності 



офіційної згоди на розгляд питання розгляд спору переноситься. Повторне 

відкладання розгляду спору може мати місце лише з поважних причин. 

3. Відсутність однієї із сторін без поважних причин при повторному 

розгляді земельного спору не зупиняє його розгляд і прийняття рішення. 

4. У рішенні органу місцевого самоврядування або центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних 

відносин, визначається порядок його виконання. 

{Частина четверта статті 159 із змінами, внесеними згідно із Законом 

№ 5462-VI від 16.10.2012} 

5. Рішення передається сторонам у триденний строк з дня його 

прийняття. 

{Частина п'ята статті 159 із змінами, внесеними згідно з Законом № 

4215-VI від 22.12.2011} 

(…) 

Стаття 161. Виконання рішень органів місцевого самоврядування 

щодо земельних спорів 

{Назва статті 161 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5462-VI від 

16.10.2012; в редакції Закону № 1423-IX від 28.04.2021} 

1. Рішення органів місцевого самоврядування вступає в силу з моменту 

його прийняття. Оскарження зазначених рішень у суді призупиняє їх 

виконання. 

{Частина перша статті 161 із змінами, внесеними згідно з Законами № 

5462-VI від 16.10.2012, № 1423-IX від 28.04.2021} 

2. Виконання рішення щодо земельних спорів здійснюється органом, 

який прийняв це рішення. 

3. Виконання рішення не звільняє порушника від відшкодування збитків 

або втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 

внаслідок порушення земельного законодавства. 

4. Виконання рішення щодо земельних спорів може бути призупинено 

або його термін може бути продовжений судом. 



{Частина четверта статті 161 із змінами, внесеними згідно з 

Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 

Стаття 172. Особливості консервації земель 

{Назва статті 172 в редакції Закону № 2321-IX від 20.06.2022} 

1. Консервації підлягають земельні ділянки, визначені статтею 51 Закону 

України "Про охорону земель". 

{Частина перша статті 172 в редакції Закону № 2321-IX від 20.06.2022} 

2. Консервація земель здійснюється шляхом припинення чи обмеження їх 

господарського використання на визначений термін та залуження, заліснення 

або ренатуралізації. Передача у власність і користування земель державної та 

комунальної власності, щодо яких прийнято рішення про їх консервацію, для 

цілей, не пов’язаних із такою консервацією, забороняється. 

{Частина друга статті 172 в редакції Закону № 1423-IX від 28.04.2021} 

3. Консервація земель здійснюється відповідно до робочого проекту 

землеустрою: 

щодо земель державної та комунальної власності - за рішенням органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які відповідно 

до статті 122 цього Кодексу приймають рішення про передачу земельних 

ділянок у власність чи користування; 

щодо земель приватної власності - за заявою власника такої земельної 

ділянки. 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим, орган виконавчої влади та орган місцевого 

самоврядування, які відповідно до статті 122 цього Кодексу 

розпоряджаються землями державної або комунальної власності, зобов’язані 

вживати заходів щодо здійснення консервації земельних ділянок. 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим, орган виконавчої влади та орган місцевого 

самоврядування, які відповідно до статті 122 цього Кодексу 

розпоряджаються землями державної або комунальної власності, можуть 



надавати в користування державним та комунальним лісогосподарським 

підприємствам земельні ділянки, визначені статтею 51 Закону України "Про 

охорону земель", для проведення заходів щодо консервації таких земельних 

ділянок. 

{Частина третя статті 172 в редакції Закону № 2321-IX від 20.06.2022} 

4. Порядок консервації земель встановлюється Кабінетом Міністрів 

України. 

{Частина четверта статті 172 в редакції Закону № 1423-IX від 

28.04.2021} 

(…) 

Стаття 174. Органи, які приймають рішення про встановлення та 

зміну меж адміністративно-територіальних одиниць 

(…) 

2. Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які входять до 

складу відповідного району, приймаються районною радою за поданням 

відповідних сільських, селищних рад. 

Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які не входять до 

складу відповідного району, або у разі, якщо районна рада не утворена, 

приймаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, 

Київською та Севастопольською міськими радами за поданням відповідних 

сільських, селищних рад. 

{Частина друга статті 174 в редакції Закону № 5003-VI від 21.06.2012} 

3. Рішення про встановлення і зміну меж районів у містах приймається 

міською радою за поданням відповідних районних у містах рад. 

(…) 

Стаття 178. Регіональні програми використання та охорони земель 

1. Регіональні програми використання та охорони земель розробляються 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними 

адміністраціями і затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки 

Крим та обласними радами. 



2. Програми використання та охорони земель міст Києва і Севастополя 

розробляються Київською і Севастопольською міськими державними 

адміністраціями та затверджуються відповідними радами. 

(…) 

Стаття 185. Організація та порядок здійснення землеустрою 

1. Землеустрій здійснюється суб'єктами господарювання, що є 

виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, за рахунок коштів 

Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим і 

місцевих бюджетів, а також коштів громадян та юридичних осіб. 

{Частина перша статті 185 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

5394-VI від 02.10.2012} 

2. Землеустрій здійснюється відповідно до закону. 

Стаття 186. Погодження і затвердження документації із землеустрою 

1. Схема землеустрою і техніко-економічне обґрунтування використання 

та охорони земель району затверджуються районною радою. 

Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та 

охорони земель села, селища, міста, території територіальної громади 

затверджуються відповідною сільською, селищною, міською радою. 

Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та 

охорони земель адміністративно-територіальних одиниць підлягають 

стратегічній екологічній оцінці. 

Схема землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та 

охорони земель зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) 

відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, затверджуються центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною 

відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення. 

2. Комплексні плани просторового розвитку територій територіальних 

громад, генеральні плани населених пунктів, детальні плани території: 



у частині формування земельних ділянок погоджуються в порядку, 

встановленому цим Кодексом для погодження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок; 

у частині положень, що передбачають внесення до Державного 

земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, сформовані до 2004 

року, але відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру, 

погоджуються з їх власниками, а якщо такі земельні ділянки перебувають у 

користуванні фізичних, юридичних осіб, - також підлягають погодженню із 

землекористувачами; 

затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами. 

{Статтю 186 доповнено новою частиною згідно із Законом № 711-IX від 

17.06.2020 з урахуванням змін, внесених Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 

3. Проекти землеустрою погоджуються та затверджуються в такому 

порядку: 

1) проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-

територіальних одиниць погоджуються сільськими, селищними, міськими, 

районними радами, районними державними адміністраціями, за рахунок 

території яких планується здійснити розширення таких меж. У разі 

розширення меж адміністративно-територіальної одиниці за рахунок 

території, що не входить до складу відповідного району, або якщо районна 

рада не утворена, проект погоджується Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласною державною адміністрацією. 

У разі встановлення меж міст проект також погоджується Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою. 

Рішення Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, органу місцевого самоврядування про встановлення 

(зміну) меж адміністративно-територіальної одиниці одночасно є рішенням 

про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

адміністративно-територіальної одиниці. 



Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж районів у містах 

погоджуються з відповідною районною у місті радою, районною у місті 

державною адміністрацією (у разі їх утворення); 

2) проекти землеустрою щодо встановлення меж територій 

територіальних громад погоджуються сільськими, селищними, міськими 

радами суміжних територіальних громад і затверджуються сільською, 

селищною, міською радою, що представляє інтереси територіальної громади, 

межі території якої встановлюються. 

У разі відмови сільської, селищної, міської ради у погодженні проекту 

землеустрою спір вирішується у судовому порядку; 

{Пункт 2 частини статті 186 набирає чинності з 26.11.2021} 

3) проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 

природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, 

оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського 

призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у 

використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів погоджуються з 

власниками, користувачами земельних ділянок, що включаються до території 

природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, 

рекреаційного та історико-культурного призначення, лісогосподарського 

призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у 

використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів без їх вилучення, 

крім випадків, коли обмеження безпосередньо встановлені законом або 

прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами. 

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 

природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, 

оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського 

призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у 

використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів погоджуються 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері охорони навколишнього природного середовища (у разі наявності 



територій чи об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного 

значення, земель оздоровчого, рекреаційного призначення, земель водного 

фонду та водоохоронних зон), органом виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, 

структурним підрозділом відповідної обласної, Київської чи 

Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони 

навколишнього природного середовища (у разі наявності територій чи 

об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення). 

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 

природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, 

лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних 

зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів у 

зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення території, що 

зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного 

(обов’язкового) відселення. 

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 

природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, 

оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського 

призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у 

використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів затверджуються їх 

замовниками. 

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 

природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, 

оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського 

призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у 

використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів, що розробляються з 

метою внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі та 

режими використання земель у межах територій пам’яток культурної 



спадщини, історико-культурних заповідників, історико-культурних 

заповідних територій, охоронюваних археологічних територій, зон охорони, 

буферних зон, історичних ареалів населених місць, територій об’єктів 

культурної всесвітньої спадщини, затверджуються органами, що відповідно 

до Закону України "Про охорону культурної спадщини" затверджують 

науково-проектну документацію у сфері охорони культурної спадщини, що 

визначає обмеження у використанні земель у межах територій пам’яток 

культурної спадщини, історико-культурних заповідників, історико-

культурних заповідних територій, охоронюваних археологічних територій, 

зон охорони, буферних зон, історичних ареалів населених місць, територій 

об’єктів культурної всесвітньої спадщини. Проекти землеустрою щодо 

організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та 

іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, 

історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного 

фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх 

режимоутворюючих об’єктів, що розробляються з метою внесення до 

Державного земельного кадастру відомостей про межі та режими 

використання земель у межах територій пам’яток культурної спадщини, 

історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних 

територій, охоронюваних археологічних територій, зон охорони, буферних 

зон, історичних ареалів населених місць, територій об’єктів культурної 

всесвітньої спадщини, не пізніше 30 календарних днів до дня їх 

затвердження публікуються на офіційному веб-сайті органу охорони 

культурної спадщини, уповноваженого здійснювати їх затвердження; 

4) проекти землеустрою щодо приватизації земель державних 

сільськогосподарських підприємств, установ та організацій погоджуються 

рішенням загальних зборів працівників таких підприємств, установ та 

організацій (іншими суб’єктами, визначеними законодавством) і 

затверджуються органами виконавчої влади, що здійснюють розпорядження 



земельними ділянками державної власності відповідно до повноважень, 

визначених статтею 122 цього Кодексу. 

Проекти землеустрою щодо приватизації земель комунальних 

сільськогосподарських підприємств, установ та організацій погоджуються 

рішенням загальних зборів працівників таких підприємств, установ та 

організацій (іншими суб’єктами, визначеними законодавством) і 

затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами; 

5) проекти землеустрою щодо організації території земельних часток 

(паїв) погоджуються відповідною сільською, селищною, міською радою та 

затверджуються на зборах більшістю власників земельних часток (паїв) у 

межах земель, що перебувають у власності (користуванні) такого 

сільськогосподарського підприємства, що оформляється відповідним 

протоколом; 

6) проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або 

органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, 

визначених статтею 122 цього Кодексу; 

7) у разі наявності територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх 

охоронних зон, земель, зарезервованих для заповідання, прибережних 

захисних смуг, інших територій екологічної мережі проекти землеустрою 

щодо впорядкування території для містобудівних потреб погоджуються 

органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, структурним підрозділом 

відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної 

адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних 

потреб затверджуються сільськими, селищними, міськими радами; 



8) проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 

обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, затверджуються їх 

замовниками; 

9) у разі наявності територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх 

охоронних зон, земель, зарезервованих для заповідання, або прибережних 

захисних смуг, інших територій екологічної мережі проекти землеустрою 

щодо впорядкування території населених пунктів погоджуються органом 

виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, структурним підрозділом 

відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної 

адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів 

затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами. 

4. Робочі проекти землеустрою затверджуються їх замовниками. 

Робочі проекти землеустрою, що передбачають здійснення заходів на 

земельних ділянках державної та комунальної власності, розташованих на 

територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду, їх охоронних зонах, 

землях, зарезервованих для заповідання, прибережних захисних смугах, 

інших територіях екологічної мережі, погоджуються органом виконавчої 

влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, структурним підрозділом відповідної обласної, 

Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері 

охорони навколишнього природного середовища. 

5. Технічна документація із землеустрою погоджується і затверджується 

у такому порядку: 

1) технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини 

земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, 

погоджується землевласником (у разі встановлення сервітуту щодо земельної 

ділянки, що не перебуває у користуванні, або у разі встановлення сервітуту 

щодо земельної ділянки, що перебуває у користуванні, - за договором з її 



власником) або землекористувачем (в інших випадках) і затверджується 

особою, яка набуває право суборенди, сервітуту; 

2) технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок затверджується власником (розпорядником) земельних 

ділянок, а щодо земельних ділянок державної або комунальної власності - 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, органом виконавчої влади, органом місцевого 

самоврядування, уповноваженими розпоряджатися земельними ділянками 

відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу; 

3) технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель у 

частині положень, що передбачають внесення до Державного земельного 

кадастру відомостей про земельні ділянки, сформовані до 2004 року, але 

відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру, 

погоджується з власниками таких земельних ділянок, а якщо такі земельні 

ділянки перебувають у користуванні фізичних, юридичних осіб - також із 

землекористувачами. 

Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель 

затверджується: 

щодо земельних ділянок приватної власності - власником земельних 

ділянок; 

щодо земельних ділянок державної або комунальної власності - 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, органом виконавчої влади, органом місцевого 

самоврядування, уповноваженими розпоряджатися земельними ділянками 

відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу; 

щодо земельних ділянок, розташованих у масиві земель 

сільськогосподарського призначення, та земель, що залишилися у 

колективній власності після розподілу земельних ділянок між власниками 

земельних часток (паїв), - сільською, селищною, міською радою; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n1042


4) технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж 

режимоутворюючих об’єктів культурної спадщини затверджується 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері охорони культурної спадщини, крім технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж території пам’ятки місцевого значення, 

її зони охорони, меж історико-культурного заповідника місцевого значення, 

що затверджується органом охорони культурної спадщини Автономної 

Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій. Технічна документація із землеустрою щодо 

встановлення меж режимоутворюючих об’єктів культурної спадщини не 

пізніше 30 календарних днів до її затвердження публікується на офіційному 

веб-сайті органу охорони культурної спадщини, уповноваженого 

здійснювати її затвердження; 

{Пункт 4 частини статті 186 набирає чинності з 26.05.2022} 

5) технічна документація із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) затверджується: 

у разі передачі на підставі такої документації земельної ділянки у 

власність та користування Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування - рішенням таких органів; 

в інших випадках - власником (розпорядником) земельної ділянки, а 

щодо земельної ділянки державної або комунальної власності, що перебуває 

у користуванні, - землекористувачем; 

6) технічна документація із землеустрою щодо резервування цінних для 

заповідання територій та об’єктів погоджується користувачами земельних 

ділянок державної, комунальної власності, крім випадків, визначених 

законом, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом 

відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної 

адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища та 



затверджується органом виконавчої влади, органом місцевого 

самоврядування, що здійснює розпорядження земельними ділянками 

відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. 

6. Затверджена документація із землеустрою в електронній формі 

подається розробником до Державного фонду документації із землеустрою та 

оцінки земель. 

7. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, органи виконавчої влади або органи місцевого 

самоврядування, інші суб’єкти, визначені цією статтею, зобов’язані протягом 

десяти робочих днів з дня одержання документації із землеустрою 

безоплатно надати або надіслати рекомендованим листом з повідомленням 

розробнику свої висновки про її погодження або про відмову в погодженні з 

обов’язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них 

нормативно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній сфері. 

Строк дії таких висновків є необмеженим. 

8. Підставою для відмови у погодженні та затвердженні документації із 

землеустрою може бути лише невідповідність її положень вимогам законів та 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із 

землеустрою або містобудівної документації. 

9. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим, органам виконавчої влади, органам місцевого 

самоврядування, іншим суб’єктам, визначеним цією статтею, при погодженні 

та затвердженні документації із землеустрою забороняється вимагати: 

додаткові матеріали та документи, не включені до складу документації із 

землеустрою, визначеного Законом України "Про землеустрій"; 

надання погодження документації із землеустрою будь-якими іншими 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами чи організаціями, погодження яких не 

передбачено цією статтею; 

проведення будь-яких обстежень, експертиз чи робіт. 



Кожен орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим, інший суб’єкт, визначений цією статтею, розглядає та 

погоджує документацію із землеустрою самостійно та незалежно від 

погодження такої документації іншими органами. 

10. Висновок (рішення) органу виконавчої влади, органу місцевого 

самоврядування, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим, іншого суб’єкта, визначеного цією 

статтею, щодо відмови у погодженні або затвердженні документації із 

землеустрою має містити вичерпний перелік недоліків документації із 

землеустрою з описом змісту недоліку та посиланням на відповідні норми 

законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, 

затверджену документацію із землеустрою або містобудівну документацію. 

Повторна відмова у погодженні або затвердженні документації із 

землеустрою допускається лише у разі, якщо розробник не усунув недоліки, 

зазначені у попередньому висновку (рішенні), а також якщо підстава для 

відмови виникла після надання попереднього висновку (рішення). Повторна 

відмова у погодженні або затвердженні не позбавляє розробника 

документації із землеустрою права усунути недоліки такої документації та 

подати її на погодження або затвердження. 

{Стаття 186 в редакції Закону № 497-VIII від 02.06.2015; із змінами, 

внесеними згідно із Законами № 1472-VIII від 14.07.2016, № 2354-VIII від 

20.03.2018, № 2498-VIII від 10.07.2018, № 402-IX від 19.12.2019; в редакції 

Закону № 1423-IX від 28.04.2021} 

Стаття 187. Завдання контролю за використанням та охороною 

земель 

Контроль за використанням та охороною земель полягає в забезпеченні 

додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами, організаціями і громадянами земельного 

законодавства України. 



(…) 

Стаття 194. Призначення державного земельного кадастру 

Призначенням державного земельного кадастру є забезпечення 

необхідною інформацією органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, заінтересованих підприємств, установ і організацій, а також 

громадян з метою регулювання земельних відносин, раціонального 

використання та охорони земель, визначення розміру плати за землю і 

цінності земель у складі природних ресурсів, контролю за використанням і 

охороною земель, економічного та екологічного обґрунтування бізнес-планів 

та проектів землеустрою. 

 

Про землеустрій  

Закон України від 22 травня 2003 року N 858-IV 

(витяг) 

Цей Закон визначає правові та організаційні основи діяльності у сфері 

землеустрою і спрямований на регулювання відносин, які виникають між 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

юридичними та фізичними особами із забезпечення сталого розвитку 

землекористування. 

(…) 

Стаття 15. Повноваження обласних рад у сфері землеустрою  

До повноважень обласних рад у сфері землеустрою належать:  

а) забезпечення реалізації державної політики в галузі використання та 

охорони земель;  

(…) 

в) затвердження та участь у реалізації регіональних програм 

використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів;  

г) організація землеустрою; 

ґ) координація робіт із землеустрою; 

д) вирішення інших питань у сфері землеустрою відповідно до закону.  



 Стаття 16. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад 

у сфері землеустрою  

До повноважень Київської і Севастопольської міських рад у сфері 

землеустрою на їх території належать: 

а) розробка, затвердження і реалізація цільових програм, схем та проектів 

землеустрою щодо використання та охорони земель; 

б) організація здійснення землеустрою, проведення інвентаризації земель 

та земельних ділянок усіх форм власності; 

{Пункт "б" частини першої статті 16 в редакції Закону № 1423-IX від 

28.04.2021} 

в) організація та здійснення державного контролю за використанням та 

охороною земель у межах та порядку, встановлених законом; 

{Пункт "в" частини першої статті 16 в редакції Закону № 1423-IX від 

28.04.2021} 

(…) 

ґ) інформування населення про заходи, передбачені землеустроєм; 

д) вирішення інших питань у сфері землеустрою відповідно до закону. 

Стаття 17. Повноваження районних рад у сфері землеустрою  

До повноважень районних рад у сфері землеустрою на території району 

належать:  

а) забезпечення реалізації державної політики в галузі використання та 

охорони земель;  

(…) 

в) організація землеустрою та затвердження землевпорядних проектів;  

г) вирішення інших питань у сфері землеустрою відповідно до закону.  

 Стаття 18. Повноваження районних у містах рад у сфері 

землеустрою  

Повноваження районних у містах рад у сфері землеустрою визначаються 

міськими радами.  



Стаття 19. Повноваження сільських, селищних, міських рад у сфері 

землеустрою  

До повноважень сільських, селищних, міських рад у сфері землеустрою 

на території сіл, селищ, міст належать: 

а) організація та здійснення землеустрою, проведення інвентаризації 

земель та земельних ділянок усіх форм власності; 

{Пункт "а" частини першої статті 19 в редакції Закону № 1423-IX від 

28.04.2021} 

б) організація та здійснення державного контролю за використанням та 

охороною земель у межах та порядку, встановлених законом; 

{Пункт "б" частини першої статті 19 в редакції Закону № 1423-IX від 

28.04.2021} 

в) координація здійснення землеустрою та контролю за використанням і 

охороною земель комунальної власності; 

г) інформування населення про заходи, передбачені землеустроєм; 

ґ) вирішення інших питань у сфері землеустрою відповідно до закону. 

 (…) 

Стаття 21. Організація і планування землеустрою  

Організацію і планування землеустрою на загальнодержавному і 

місцевому рівнях здійснюють Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 

України, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

відповідно до повноважень, встановлених Конституцією України, Земельним 

кодексом України, Законом та іншими законами України.  

Стаття 22. Підстави проведення землеустрою  

Землеустрій здійснюється на підставі:  

а) рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

щодо проведення робіт із землеустрою; 

б) укладених договорів між юридичними чи фізичними особами 

(землевласниками і землекористувачами) та розробниками документації із 

землеустрою;  



в) судових рішень.  

Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади або органів 

місцевого  самоврядування про надання дозволу на розробку документації із 

землеустрою приймається виключно у строки та лише у випадках, 

передбачених цим Законом та Земельним кодексом України. Зазначене 

рішення надається безоплатно та має необмежений строк дії. 

{Статтю 22 доповнено частиною другою згідно із Законом N 497-VIII 

від 02.06.2015 }  

(…) 

Стаття 26. Замовники і розробники документації із землеустрою 

Замовниками документації із землеустрою можуть бути органи державної 

влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого 

самоврядування, землевласники і землекористувачі, а також інші юридичні 

та фізичні особи. 

{Частина перша статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

3123-VI від 03.03.2011, № 1423-IX від 28.04.2021} 

(…) 

Стаття 31. Порядок внесення змін до документації із землеустрою  

Зміни до документації із землеустрою вносяться особою, яка відповідно 

до вимог цього Закону може бути розробником документації із землеустрою 

за рішенням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або 

власників землі та землекористувачів, у тому числі орендарів, які затвердили 

проекти землеустрою. 

{Частина перша статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом N 

497-VIII  від 02.06.2015 }  

(…) 

Стаття 35. Інвентаризація земель при здійсненні землеустрою 

Інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця 

розташування об’єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, 



виявлення земель, що не використовуються, використовуються 

нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації 

деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, 

встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для 

ведення Державного земельного кадастру, виявлення та виправлення 

помилок у відомостях Державного земельного кадастру, здійснення 

державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на 

їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування. 

{Частина перша статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

1423-IX від 28.04.2021} 

У разі виявлення при проведенні інвентаризації земель державної та 

комунальної власності земель, не віднесених до тієї чи іншої категорії, 

віднесення таких земель до відповідної категорії здійснюється органами 

виконавчої влади або органами місцевого самоврядування на підставі 

відповідної документації із землеустрою, погодженої та затвердженої в 

установленому законом порядку. 

{Статтю 35 доповнено частиною другою згідно із Законом № 3123-VI 

від 03.03.2011} 

Порядок проведення інвентаризації земель затверджується Кабінетом 

Міністрів України. 

{Статтю 35 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 2498-

VIII від 10.07.2018} 

Інвентаризація масиву земель сільськогосподарського призначення 

проводиться з такими особливостями: 

а) підставою для проведення інвентаризації масиву земель 

сільськогосподарського призначення є: 

для земель державної власності - рішення органу виконавчої влади, 

уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою; 



в інших випадках - рішення сільської, селищної, міської ради, на 

території якої знаходиться масив; 

б) при проведенні інвентаризації масиву земель сільськогосподарського 

призначення здійснюються заходи щодо: 

внесення до Державного земельного кадастру відомостей про сформовані 

земельні ділянки, відомості про які не внесені до Державного земельного 

кадастру; 

формування невитребуваних (нерозподілених) земельних ділянок; 

формування земельних ділянок сільськогосподарського призначення під 

польовими дорогами; 

формування земельних ділянок сільськогосподарського призначення під 

полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями, які 

обмежують масив та земельні ділянки, розташовані уздовж масиву; 

виправлення помилок, допущених у відомостях Державного земельного 

кадастру щодо меж земельних ділянок та інших відомостей про земельні 

ділянки. 

{Пункт "б" частини четвертої статті 35 доповнено абзацом шостим 

згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 

{Статтю 35 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 2498-

VIII від 10.07.2018} 

Інвентаризація масиву земель сільськогосподарського призначення, не 

менш як 75 відсотків земель якого належить одній або декільком особам на 

праві власності або користування, може проводитися за відсутності рішення 

органів, зазначених у пункті "а" частини четвертої цієї статті. 

{Статтю 35 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1423-IX від 

28.04.2021} 

За результатами проведення інвентаризації масиву земель 

сільськогосподарського призначення відомості про такий масив та про 

земельні ділянки, розташовані в ньому (у разі їх формування або за 

відсутності відомостей про них у Державному земельному кадастрі), 



вносяться до Державного земельного кадастру, про що замовник 

документації із землеустрою письмово повідомляє власників та користувачів 

земельних ділянок. 

{Статтю 35 доповнено частиною згідно із Законом № 2498-VIII від 

10.07.2018} 

Стаття 36. Ґрунтові, геоботанічні та інші обстеження земель при 

здійсненні землеустрою 

Ґрунтові, геоботанічні та інші обстеження земель при здійсненні 

землеустрою проводяться з метою отримання інформації про якісний стан 

земель, а також для виявлення самозалісених ділянок, земель, що зазнають 

впливу водної та вітрової ерозії, підтоплення, радіоактивного та хімічного 

забруднення, інших негативних явищ. 

{Частина перша статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2321-IX від 20.06.2022} 

Отримана в процесі обстежень інформація використовується для: 

а) проведення агроекологічної оцінки земель; 

б) розробки прогнозів і програм використання та охорони земель, схем і 

проектів землеустрою; 

в) ведення обліку про якісний стан земель; 

г) ведення моніторингу земель; 

ґ) прийняття органами виконавчої влади і органами місцевого 

самоврядування рішень про рекультивацію та консервацію земель, введення 

обмежень у використанні земель, відновлення, збереження та підвищення 

родючості ґрунтів, покращення природних ландшафтів, передачу в постійне 

користування державним та комунальним лісогосподарським підприємствам 

самозалісених ділянок тощо; 

{Пункт "ґ" частини другої статті 36 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2321-IX від 20.06.2022} 

д) розробки заходів із землеустрою щодо організації раціонального 

використання та охорони земель; 



е) обґрунтування бізнес-планів та проектів землеустрою. 

(…) 

Стаття 45. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування 

використання та охорони земель адміністративно-територіальних 

одиниць, територій територіальних громад 

{Назва статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1423-IX від 

28.04.2021} 

Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та 

охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, територій 

територіальних громад розробляються з метою визначення перспективи 

щодо використання та охорони земель, для підготовки обґрунтованих 

пропозицій у галузі земельних відносин, організації раціонального 

використання та охорони земель, перерозподілу земель з урахуванням 

потреби сільського, лісового та водного господарств, розвитку сіл, селищ, 

міст, територій оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного 

призначення, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного 

призначення тощо. 

{Частина перша статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

1423-IX від 28.04.2021} 

Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та 

охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, територій 

територіальних громад розробляються щодо території відповідного району, 

територіальної громади, села, селища, міста. 

{Частина друга статті 45 в редакції Закону № 497-VIII від 02.06.2015; із 

змінами, внесеними згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 

Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та 

охорони земель району розробляються за рішенням районної ради. 

{Частина статті 45 в редакції Закону № 497-VIII від 02.06.2015} 



Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та 

охорони земель села, селища, міста, територіальної громади розробляються 

за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради. 

{Частина статті 45 в редакції Закону № 497-VIII від 02.06.2015; із 

змінами, внесеними згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 

Схема землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та 

охорони земель відповідної адміністративно-територіальної одиниці, 

територій територіальних громад включає: 

а) завдання на складання схеми землеустрою і техніко-економічного 

обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-

територіальної одиниці, територій територіальних громад; 

б) пояснювальну записку; 

(…) 

г) характеристику природних умов адміністративно-територіальної 

одиниці, територій територіальних громад; 

ґ) інформацію про сучасний стан використання та охорони земель у 

межах адміністративно-територіальної одиниці, територій територіальних 

громад (включаючи обмеження у використанні земель); 

д) картограму категорій земель у розрізі угідь у межах відповідної 

території; 

е) картограму агровиробничих груп ґрунтів та крутизни схилів; 

є) еколого-економічне обґрунтування використання та охорони земель; 

ж) техніко-економічні показники схеми землеустрою; 

з) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування; 

и) інформацію про перспективний стан використання та охорони земель у 

межах адміністративно-територіальної одиниці, територій територіальних 

громад; 

і) схему запланованих заходів щодо раціонального використання та 

охорони земель. 



{Частина статті 45 в редакції Законів № 497-VIII від 02.06.2015, № 

1423-IX від 28.04.2021} 

Стаття 45-1. Комплексний план просторового розвитку території 

територіальної громади, генеральний план населеного пункту, 

детальний план території 

Комплексний план просторового розвитку території територіальної 

громади, генеральний план населеного пункту, детальний план території є 

одночасно документацією із землеустрою та містобудівною документацією 

на місцевому рівні. 

Комплексний план просторового розвитку території територіальної 

громади, генеральний план населеного пункту, крім відомостей, 

передбачених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності", 

включає: 

а) матеріали топографо-геодезичних вишукувань; 

б) матеріали погодження відповідно до Земельного кодексу України; 

в) експлікацію земельних угідь за власниками та користувачами 

земельних ділянок; 

г) переліки обмежень у використанні земель та переліки земельних 

ділянок, щодо яких встановлено обмеження у використанні земель; 

ґ) збірний план земельних ділянок, наданих у власність чи користування, 

та земельних ділянок, не наданих у власність чи користування; 

д) план розподілу земель за категоріями, власниками і користувачами 

(форма власності, вид речового права), угіддями з відображенням наявних 

обмежень (обтяжень). 

Детальний план території, крім відомостей, передбачених Законом 

України "Про регулювання містобудівної діяльності", також повинен містити 

переліки обмежень у використанні земель та переліки земельних ділянок, 

щодо яких встановлено обмеження у використанні земель. 



Комплексний план просторового розвитку території територіальної 

громади, генеральний план населеного пункту, детальний план території 

може також передбачати: 

а) формування земельних ділянок комунальної власності територіальної 

громади, щодо території якої розроблена відповідна документація; 

б) внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні 

ділянки всіх форм власності, сформованих до 2004 року, відомості про які 

відсутні у Державному земельному кадастрі. 

У разі формування земельної ділянки або внесення відомостей про 

земельну ділянку до Державного земельного кадастру комплексний план 

просторового розвитку території територіальної громади, генеральний план 

населеного пункту, детальний план території також включає: 

а) відомості про обчислення площі земельної ділянки; 

б) кадастровий план земельної ділянки; 

в) матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість); 

г) перелік обмежень у використанні земельних ділянок; 

ґ) акт приймання-передачі межових знаків на зберігання; 

д) акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон 

санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму 

використання земель (за наявності). 

Межі територій природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-

культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та 

водоохоронних зон, обмеження у використанні земель встановлюються по 

суходолу і по водному простору. 

Під час кадастрових зйомок при розробці комплексного плану 

просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану 

населеного пункту, детального плану території, які проводяться з метою 

внесення до Державного земельного кадастру відомостей про землі, що 

передані до 1 січня 2004 року в постійне користування державним та 



комунальним підприємствам, установам, організаціям або державним та 

комунальним підприємствам, установам, організаціям, правонаступниками 

яких вони є, із площ, переданих у постійне користування, виключаються 

землі (частини земельних ділянок), які раніше вибули з постійного 

користування, у тому числі внаслідок прийняття рішень органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування. 

{Закон доповнено статтею 45-1 згідно із Законом № 711-IX від 

17.06.2020} 

Стаття 46. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

адміністративно-територіальних одиниць 

{Назва статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5003-VI від 

21.06.2012} 

Для встановлення або зміни меж адміністративно-територіальних 

одиниць розробляються проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж відповідних адміністративно-територіальних одиниць. 

{Частина перша статті 46 в редакції Закону № 5003-VI від 21.06.2012} 

Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-

територіальних одиниць розробляються для створення повноцінного 

життєвого середовища та створення сприятливих умов їх територіального 

розвитку, забезпечення ефективного використання потенціалу територій із 

збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з 

урахуванням інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів, у 

тому числі орендарів, і затвердженої містобудівної документації. 

{Частина друга статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

5003-VI від 21.06.2012} 

Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-

територіальної одиниці включає: 

а) пояснювальну записку; 

б) завдання на виконання робіт; 



в) план існуючої (за наявності) та проектної межі адміністративно-

територіальної одиниці; 

г) площу земель в існуючих (за наявності) та проектних межах 

адміністративно-територіальної одиниці; 

ґ) опис меж адміністративно-територіальної одиниці; 

д) каталог координат поворотних точок меж адміністративно-

територіальної одиниці. 

{Частина третя статті 46 в редакції Законів № 5003-VI від 

21.06.2012, № 1423-IX від 28.04.2021} 

Проект землеустрою щодо зміни меж населеного пункту може також 

передбачати пов’язані із цим зміни меж інших суміжних адміністративних 

одиниць, якщо прийняття рішення про їх зміну згідно із законом належить до 

компетенції одного органу. 

{Статтю 46 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 5003-

VI від 21.06.2012} 

Межі адміністративно-територіальних одиниць визначаються як по 

суходолу, так і по водному простору. 

{Статтю 46 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом № 5003-VI 

від 21.06.2012} 

Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж сіл, селищ, міст 

розробляються за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради. 

{Статтю 46 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 5003-VI 

від 21.06.2012} 

Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж району 

розробляється за рішенням відповідної районної ради, а у разі якщо районна 

рада не утворена - обласної ради. 

{Статтю 46 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 5003-VI 

від 21.06.2012} 

Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-

територіальної одиниці підлягає погодженню сільськими, селищними, 



міськими, районними радами, районними державними адміністраціями, за 

рахунок території яких планується здійснити розширення її меж. У разі 

розширення меж населеного пункту за рахунок території, яка не входить до 

складу відповідного району, або якщо районна рада не утворена, проект 

погоджується з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною 

державною адміністрацією. 

{Статтю 46 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 5003-VI 

від 21.06.2012} 

У разі встановлення меж міст проект також погоджується з Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою. 

{Статтю 46 доповнено частиною дев’ятою згідно із Законом № 5003-VI 

від 21.06.2012} 

Рішення про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних 

одиниць є одночасно рішенням про затвердження проектів землеустрою 

щодо їх встановлення (зміни). 

{Статтю 46 доповнено частиною десятою згідно із Законом № 5003-VI 

від 21.06.2012} 

Відомості про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних 

одиниць вносяться до Державного земельного кадастру. Відомості про 

встановлені (змінені) межі адміністративно-територіальних одиниць 

зазначаються у витязі з Державного земельного кадастру, який безоплатно 

видається відповідній сільській, селищній, міській, районній, обласній раді. 

{Статтю 46 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом № 

5003-VI від 21.06.2012} 

Стаття 46-1. Проекти землеустрою щодо встановлення меж територій 

територіальних громад 

Проекти землеустрою щодо встановлення меж територій територіальних 

громад розробляються з метою: 

а) з’ясування дійсної межі території територіальної громади; 



б) вирішення спору між декількома органами місцевого самоврядування 

щодо меж територій територіальних громад; 

в) внесення відомостей про межі території територіальної громади до 

Державного земельного кадастру. 

При розробленні проектів землеустрою щодо встановлення меж 

територій територіальних громад не допускається: 

встановлення межі території територіальної громади, що змінюватиме 

межі адміністративно-територіальних одиниць; 

розташування сформованої земельної ділянки в межах декількох 

територіальних громад (крім земель лісогосподарського призначення, 

водного фонду, природно-заповідного та іншого природоохоронного 

призначення, земельних ділянок під лінійними об’єктами транспортної, 

енергетичної інфраструктури). 

Проект землеустрою щодо встановлення меж території територіальної 

громади включає: 

а) пояснювальну записку; 

б) завдання на виконання робіт; 

в) викопіювання із проекту формування території сільської (селищної) 

ради (за наявності); 

г) опис меж території територіальної громади; 

ґ) креслення меж території територіальної громади, складене у 

відповідному масштабі; 

д) каталог координат поворотних точок меж території територіальної 

громади. 

Межі території територіальної громади можуть проходити по суходолу і 

по водному простору. 

У разі встановлення меж території об’єднаної територіальної громади 

проект землеустрою щодо встановлення її межі має визначати зовнішні межі 

об’єднаної територіальної громади, межі територій усіх територіальних 

громад, що увійшли до її складу. 



Проекти землеустрою щодо встановлення меж територій територіальних 

громад розробляються за рішенням відповідної сільської, селищної, міської 

ради. 

Відомості про межі території територіальної громади вносяться до 

Державного земельного кадастру. 

Відомості про межі території територіальної громади зазначаються у 

витягу з Державного земельного кадастру, який безоплатно видається 

відповідній сільській, селищній, міській раді. 

{Закон доповнено статтею 46-1 згідно із Законом № 1423-IX від 

28.04.2021} 

Стаття 48. Врахування громадських інтересів при здійсненні 

землеустрою 

З метою врахування громадських інтересів при здійсненні землеустрою 

органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до 

своїх повноважень: 

а) інформують у разі необхідності населення через засоби масової 

інформації про заходи, передбачені землеустроєм; 

б) залучають представників громадських організацій та об’єднань 

громадян до участі в обговоренні загальнодержавних і регіональних програм 

використання та охорони земель, схем землеустрою адміністративно-

територіальних одиниць; 

в) готують пропозиції щодо врахування інтересів територіальних громад 

при здійсненні землеустрою. 

Стаття 49. Проекти землеустрою щодо приватизації земель 

державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ 

та організацій 

Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і 

комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій 

розробляються на підставі рішення органу виконавчої влади або органу 



місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень за клопотанням 

працівників цих підприємств, установ та організацій. 

Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і 

комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій 

включають: 

а) завдання на складання проекту землеустрою; 

б)пояснювальну записку; 

(…) 

г) список осіб, які мають право на отримання у власність земельної 

частки (паю); 

ґ) розрахунок нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь 

підприємства; 

{Пункт "ґ" частини другої статті 49 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 

д) схему розподілу земель підприємств, установ, організацій на землі, що 

передаються у приватну власність та залишаються у державній або 

комунальній власності (лісогосподарського призначення, водного фонду, 

резервного фонду); 

е) розрахунок нормативної грошової оцінки і розміру земельної частки 

(паю) в умовних кадастрових гектарах; 

{Пункт "е" частини другої статті 49 в редакції Закону № 1423-IX від 

28.04.2021} 

є) схему поділу сільськогосподарських угідь, що підлягають приватизації, 

на земельні ділянки; 

(…) 

з) відомості про обчислення площі земельної ділянки; 

и) кадастровий план земельної ділянки; 

і) перелік обмежень у використанні земельних ділянок; 

ї) матеріали перенесення меж земельних ділянок у натуру (на місцевість). 

{Включено статтю 49 згідно із Законом № 497-VIII від 02.06.2015} 



Стаття 49-1. Проекти землеустрою щодо організації території 

земельних часток (паїв) 

Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) 

розробляються з метою формування земельних ділянок 

сільськогосподарських угідь, що підлягають розподілу між власниками 

земельних часток (паїв), а також земельних ділянок, що передаються з 

колективної у комунальну власність. 

{Частина перша статті 49-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2498-VIII від 10.07.2018} 

У разі необхідності в проектах землеустрою щодо організації території 

земельних часток (паїв) здійснюється перерахунок розміру в умовних 

кадастрових гектарах та вартості земельної частки (паю). 

Із площі земельних ділянок, що підлягають розподілу, виключаються: 

а) деградовані, малопродуктивні, а також техногенно забруднені 

сільськогосподарські угіддя, що підлягають консервації; 

б)заболочені землі; 

в) землі, на яких розміщені розвідані родовища корисних копалин 

загальнодержавного значення, запаси яких затверджені у встановленому 

законодавством порядку; 

(…) 

ґ) землі під полезахисними лісовими смугами; 

{Частину третю статті 49-1 доповнено пунктом "ґ" згідно із 

Законом № 2498-VIII від 10.07.2018} 

д) землі під водними об’єктами; 

{Частину третю статті 49-1 доповнено пунктом "д" згідно із 

Законом № 2498-VIII від 10.07.2018} 

е) землі під господарськими шляхами, прогонами, польовими дорогами; 

{Частину третю статті 49-1 доповнено пунктом "е" згідно із 

Законом № 2498-VIII від 10.07.2018} 



є) землі, які відповідно до закону не можуть перебувати у приватній 

власності; 

{Частину третю статті 49-1 доповнено пунктом "є" згідно із 

Законом № 2498-VIII від 10.07.2018} 

ж) землі під будівлями, спорудами, іншими об’єктами нерухомого майна; 

{Частину третю статті 49-1 доповнено пунктом "ж" згідно із 

Законом № 2498-VIII від 10.07.2018} 

з) землі, які передаються до запасу та резервного фонду; 

{Частину третю статті 49-1 доповнено пунктом "з" згідно із 

Законом № 2498-VIII від 10.07.2018} 

и) інші землі несільськогосподарського призначення. 

{Частину третю статті 49-1 доповнено пунктом "и" згідно із 

Законом № 2498-VIII від 10.07.2018} 

Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) 

розробляються на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської 

ради про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам 

земельних часток (паїв). 

{Частина четверта статті 49-1 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2498-VIII від 10.07.2018} 

Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) 

включають: 

а) завдання на складання проекту землеустрою; 

б) пояснювальну записку; 

(…) 

г) список осіб, які мають право на отримання у власність земельної 

частки (паю); 

ґ) розрахунок (за потреби - перерахунок) нормативної грошової оцінки і 

розміру земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах; 

{Пункт "ґ" частини п'ятої статті 49-1 в редакції Закону № 1423-IX від 

28.04.2021} 



д) схему розподілу земельних ділянок власникам земельних часток (паїв); 

е) відомості про площу земельних ділянок, кадастрові плани земельних 

ділянок, що формуються або відомості про які вносяться до Державного 

земельного кадастру, та перелік обмежень у їх використанні; 

{Пункт "е" частини п'ятої статті 49-1 в редакції Закону № 2498-VIII від 

10.07.2018} 

(…) 

ж) матеріали перенесення меж земельних ділянок у натуру (на 

місцевість), сформованих за проектом. 

{Закон доповнено статтею 49-1 згідно із Законом № 497-VIII від 

02.06.2015} 

Стаття 50. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок розробляються 

у разі формування нових земельних ділянок із земель державної, комунальної 

власності (крім випадків формування земельних ділянок за іншою 

документацією із землеустрою) та у разі зміни цільового призначення 

земельних ділянок у випадках, визначених законом. Проекти землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки також можуть передбачати поділ, 

об’єднання земельних ділянок, які перебувають у власності однієї особи. 

{Частина перша статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

1657-IX від 15.07.2021} 

Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок може 

передбачати формування та/або зміну цільового призначення декількох 

земельних ділянок, за умови що розпорядником земельних ділянок буде один 

орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування відповідно до 

повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, або 

власником земельної ділянки приватної власності є одна особа. 

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки включає: 

а) пояснювальну записку; 



б) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування 

(у разі формування земельної ділянки); 

в) розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом); 

г) розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів (у 

випадках, передбачених законом); 

ґ) перелік обмежень у використанні земельної ділянки; 

д) кадастровий план земельної ділянки. 

У разі формування земельної ділянки чи зміни цільового призначення 

земельної ділянки для потреб, пов’язаних із забудовою, до проекту додається 

витяг із відповідної містобудівної документації із зазначенням 

функціональної зони території, в межах якої розташована земельна ділянка, 

та обмежень у використанні території для містобудівних потреб. Ці вимоги 

не поширюються на випадки, якщо відповідно до закону передача (надання) 

земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність 

чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб 

може здійснюватися за відсутності зазначеної містобудівної документації або 

без дотримання правил співвідношення між видом цільового призначення 

земельної ділянки та видом функціонального призначення території, 

визначеного відповідною містобудівною документацією. 

{Частина четверта статті 50 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2247-IX від 12.05.2022} 

{Стаття 50 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5245-VI від 

06.09.2012, № 5395-VI від 02.10.2012, № 863-VIII від 08.12.2015, № 1817-VIII 

від 17.01.2017, № 340-IX від 05.12.2019; в редакції Закону № 1423-IX від 

28.04.2021} 

Стаття 51. Проекти землеустрою щодо впорядкування території для 

містобудівних потреб 

Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних 

потреб розробляються в межах кварталу, мікрорайону, іншої частини 



території населеного пункту та за межами населеного пункту з метою 

формування земельних ділянок, на яких передбачається будівництво чи 

реконструкція об’єктів нерухомого майна. 

Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних 

потреб розробляються на підставі рішення відповідної сільської, селищної, 

міської ради або районної державної адміністрації. 

Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних 

потреб включають: 

а) завдання на складання проекту землеустрою; 

б) пояснювальну записку; 

(…) 

г) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування; 

ґ) відомості про об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельних 

ділянках, якщо права власності на такі об’єкти зареєстровані; 

{Пункт "ґ" частини третьої статті 51 в редакції Закону № 1423-IX від 

28.04.2021} 

(…) 

е) перелік обмежень у використанні земельних ділянок; 

є) план організації території для містобудівних потреб; 

ж) план меж зон обмежень у використанні земель (земельних ділянок); 

(…) 

и) викопіювання з детального плану території. 

У разі формування земельної ділянки проект землеустрою щодо 

впорядкування територій для містобудівних потреб також включає: 

а) відомості про обчислення площі земельної ділянки; 

б) кадастровий план земельної ділянки; 

в) перелік обмежень у використанні земельної ділянки; 

г) відомості про встановлені межові знаки; 

{Пункт "г" частини четвертої статті 51 в редакції Закону № 1423-IX 

від 28.04.2021} 



ґ) відомості про межі охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-

захисних зон і зон особливого режиму використання земель, прибережних 

захисних смуг і пляжних зон (за наявності); 

{Пункт "ґ" частини четвертої статті 51 в редакції Закону № 1423-IX 

від 28.04.2021} 

д) матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість). 

{Стаття 51 в редакції Закону № 497-VIII від 02.06.2015} 

Стаття 53. Проекти землеустрою щодо впорядкування території 

населених пунктів 

Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів 

складаються на основі затверджених у встановленому законодавством 

порядку генеральних планів населених пунктів. 

{Частина перша статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1423-

IX від 28.04.2021} 

Проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів 

складаються з метою обґрунтування, розробки і подальшої реалізації 

необхідного обсягу організаційних та інженерно-технічних заходів з 

освоєння, поліпшення якості земель, їх раціонального використання та 

охорони, захисту від руйнівних процесів. 

Проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів 

розробляються на певний період та поетапно згідно з генеральними планами 

населених пунктів і визначають: 

а) цільове призначення земель; 

{Пункт "а" частини третьої статті 53 в редакції Закону № 3038-VI від 

17.02.2011} 

б) землі, що знаходяться у власності, користуванні, в тому числі 

орендовані; 

в) організаційні, правові, фінансові та інші заходи щодо вдосконалення 

структури територій, освоєння земель, поліпшення їх якості, рекультивації, 

консервації; 



г) необхідність і обсяги економічного стимулювання раціонального 

використання та охорони земель; 

ґ) заходи для забезпечення режиму використання земель охоронних зон, 

зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму 

використання, а також відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам внаслідок встановлення цих зон; 

д) напрями природоохоронної діяльності. 

Проекти землеустрою можуть передбачати також формування земельних 

ділянок державної та комунальної власності за рахунок земель, не наданих у 

користування. 

{Статтю 53 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 3038-

VI від 17.02.2011} 

Проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів 

розробляються на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської 

ради. 

{Статтю 53 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом № 3038-VI 

від 17.02.2011; в редакції Законів № 5395-VI від 02.10.2012, № 497-VIII від 

02.06.2015} 

Проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів 

включають: 

а) завдання на складання проекту землеустрою; 

б) пояснювальну записку; 

(…) 

г) викопіювання з містобудівної документації (за наявності); 

ґ) матеріали геодезичних та землевпорядних вишукувань; 

д) переліки земельних ділянок (земель), наданих у власність 

(користування) з кадастровими номерами, наданих у власність 

(користування) без кадастрових номерів, не наданих у власність чи 

користування у розрізі угідь, що використовуються без документів, які 

посвідчують право на них; 



е) переліки земельних ділянок, на які встановлено обмеження або 

обтяження; 

є) експлікацію земельних угідь за власниками та користувачами 

земельних ділянок; 

ж) відомості про обчислення площі земельних ділянок; 

з) план організації території населеного пункту; 

(…) 

і) збірний план земельних ділянок, наданих у власність чи користування, 

та земельних ділянок, не наданих у власність чи користування; 

ї) плани сучасного та перспективного використання земель у межах 

відповідного населеного пункту; 

й) план розподілу земель за категоріями, власниками і користувачами 

(форма власності, вид речового права), угіддями з відображенням наявних 

обмежень (обтяжень); 

(…) 

{Частина статті 53 в редакції Закону № 497-VIII від 02.06.2015} 

У разі формування земельної ділянки проект землеустрою щодо 

впорядкування територій населених пунктів також включає: 

а) відомості про обчислення площі земельної ділянки; 

б) кадастровий план земельної ділянки; 

в) матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість); 

г) перелік обмежень у використанні земельних ділянок; 

ґ) відомості про встановлені межові знаки; 

{Пункт "ґ" частини сьомої статті 53 в редакції Закону № 1423-IX від 

28.04.2021} 

д) відомості про перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, 

зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму 

використання земель за їх наявності. {Пункт "д" частини сьомої статті 53 

із змінами, внесеними згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 

{Частина статті 53 в редакції Закону № 497-VIII від 02.06.2015} 



Стаття 54. Робочі проекти землеустрою 

Робочі проекти землеустрою розробляються з метою здійснення заходів з 

рекультивації порушених земель, зняття та перенесення родючого шару 

ґрунту, консервації деградованих та малопродуктивних угідь, поліпшення 

сільськогосподарських і лісогосподарських угідь, захисту земель від ерозії, 

підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, 

ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, 

радіоактивними та хімічними речовинами. 

{Частина перша статті 54 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

2314-VIII від 01.03.2018, № 402-IX від 19.12.2019; в редакції Закону № 1423-

IX від 28.04.2021} 

Робочі проекти землеустрою розробляються на підставі рішення власника 

земельної ділянки (щодо земель державної та комунальної власності - 

рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або 

органу місцевого самоврядування) або землекористувача. 

{Частина друга статті 54 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

402-IX від 19.12.2019; в редакції Закону № 1423-IX від 28.04.2021} 

(…) 

Стаття 55. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

Встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) здійснюється відповідно до відомостей Державного земельного 

кадастру, матеріалів Державного фонду документації із землеустрою та 

оцінки земель, матеріалів топографо-геодезичних робіт. 

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється за рішенням 

власника (розпорядника) земельної ділянки, землекористувача. 

У разі передачі у власність та користування земельної ділянки на підставі 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 



земельної ділянки в натурі (на місцевості) за рішенням Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування технічна 

документація розробляється на підставі дозволу, виданого відповідним 

органом (крім випадків, якщо відповідно до закону розроблення технічної 

документації здійснюється без надання такого дозволу). 

{Частина третя статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2247-IX від 12.05.2022} 

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) включає: 

а) завдання на складання технічної документації із землеустрою; 

б) пояснювальну записку; 

в) матеріали топографо-геодезичних робіт; 

г) кадастровий план земельної ділянки; 

ґ) перелік обмежень у використанні земельної ділянки; 

д) відомості про встановлені межові знаки. 

{Стаття 55 із змінами, внесеними згідно із Законами № 497-VIII від 

02.06.2015, № 155-IX від 03.10.2019; в редакції Закону № 1423-IX від 

28.04.2021} 

(…) 

Стаття 68. Відповідальність за порушення законодавства у сфері 

землеустрою 

Особи, винні в порушенні законодавства у сфері землеустрою, несуть 

відповідальність згідно із законом. 

Кваліфікаційна комісія за результатами розгляду письмових звернень 

заінтересованих осіб, замовників документації із землеустрою, органів 

державної влади та місцевого самоврядування, саморегулівних організацій у 

сфері землеустрою робить подання центральному органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, про позбавлення 



сертифікованого інженера-землевпорядника кваліфікаційного сертифіката 

(його анулювання) з таких підстав: 

встановлення Кваліфікаційною комісією факту порушення 

сертифікованим інженером-землевпорядником законодавства у сфері 

землеустрою та Державного земельного кадастру, що призвело до порушення 

прав та/або законних інтересів замовників документації із землеустрою, 

юридичних або фізичних осіб, держави, територіальної громади, на підставі 

розгляду письмових звернень таких осіб, органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування; 

{Абзац другий частини другої статті 68 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 124-IX від 20.09.2019; в редакції Закону № 1423-IX від 28.04.2021} 

рішення суду за фактами неякісного проведення землеустрою 

сертифікованим інженером-землевпорядником; 

наявність у сертифікованого інженера-землевпорядника непогашеної 

судимості за корисливі кримінальні правопорушення; 

{Абзац четвертий частини другої статті 68 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020} 

з’ясування факту неправомірної видачі кваліфікаційного сертифіката. 

На підставі подання Кваліфікаційної комісії про позбавлення 

сертифікованого інженера-землевпорядника кваліфікаційного сертифіката 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

земельних відносин, приймає відповідне рішення та повідомляє його 

письмово у двотижневий строк після надходження відповідного протоколу 

засідання Кваліфікаційної комісії. 

Рішення про позбавлення сертифікованого інженера-землевпорядника 

кваліфікаційного сертифіката може бути оскаржено в судовому порядку. 

Рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката інженеру-

землевпоряднику, який був позбавлений його на підставі цього Закону, 

приймається Кваліфікаційною комісією в порядку, передбаченому для видачі 

кваліфікаційного сертифіката. 



Рішення про зупинення дії кваліфікаційного сертифіката сертифікованого 

інженера-землевпорядника приймається центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у разі: 

невиконання вимог частини шостої статті 32, частини тринадцятої статті 

66 цього Закону; 

{Абзац другий частини шостої статті 68 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 

зазначення завідомо неправдивих даних, що призвело до викривлення 

інформації в Державному реєстрі сертифікованих інженерів-

землевпорядників. 

Дія кваліфікаційного сертифіката поновлюється центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних 

відносин, у тижневий строк після усунення особою наявних зауважень. 

Складення документації із землеустрою особою, яка не отримала 

кваліфікаційного сертифіката, яку позбавлено кваліфікаційного сертифіката 

або дія кваліфікаційного сертифіката якої зупинена, забороняється. 

Документація із землеустрою та технічна документація з оцінки земель, яка 

була підписана такою особою, є недійсною. 

Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері 

землеустрою, до відповідальності, передбаченої законами України, не 

звільняє їх від обов’язку відшкодувати шкоду, заподіяну в результаті 

порушення цього законодавства. 

{Стаття 68 в редакції Закону № 5394-VI від 02.10.2012} 

(…) 

Про охорону земель  

Закон України від 19 червня 2003 року N 962-IV 

(витяг) 

Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи охорони 

земель з метою забезпечення їх раціонального використання, відтворення та 



підвищення родючості ґрунтів, інших корисних властивостей землі, 

збереження  екологічних функцій ґрунтового покриву та охорони довкілля.  

(…) 

Стаття 8. Повноваження обласних рад у галузі охорони земель  

До повноважень обласних рад у галузі охорони земель належать: 

забезпечення реалізації державної політики щодо використання та 

охорони земель;  

участь у реалізації загальнодержавних програм щодо використання та 

охорони земель на відповідній території;  

затвердження та участь у реалізації регіональних програм щодо 

використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів;  

вирішення інших питань у галузі охорони земель відповідно до закону.  

Стаття 9. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у 

галузі охорони земель  

До повноважень Київської і Севастопольської міських рад у галузі 

охорони земель на їх території належать: 

затвердження та участь у реалізації цільових програм, схем та 

документації із землеустрою щодо охорони земель; 

участь у реалізації загальнодержавних програм щодо використання та 

охорони земель на їх території; 

прийняття рішення про здійснення виконавчим органом міської ради 

повноважень щодо державного контролю за використанням та охороною 

земель, організація здійснення такого контролю; 

{Абзац четвертий частини першої статті 9 в редакції Закону № 1423-IX 

від 28.04.2021} 

здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку 

відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва; 

{Абзац п'ятий частини першої статті 9 в редакції Закону № 1423-IX від 

28.04.2021} 



економічне стимулювання раціонального використання та охорони 

земель відповідно до закону; 

вирішення інших питань у галузі охорони земель відповідно до закону. 

Стаття 10. Повноваження районних рад у галузі охорони земель  

До повноважень районних рад у галузі охорони земель на території 

району належать:  

забезпечення реалізації державної політики щодо використання та 

охорони земель;  

участь у реалізації регіональних програм щодо використання та охорони 

земель, підвищення родючості ґрунтів; 

організація землеустрою та затвердження документації із землеустрою 

щодо охорони земель відповідно до закону; 

вирішення інших питань у галузі охорони земель відповідно до закону.  

Стаття 11. Повноваження районних у містах рад у галузі охорони 

земель  

Повноваження районних у містах рад у галузі охорони земель 

визначають міські ради.  

Стаття 12. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі 

охорони земель  

До повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі охорони 

земель на території сіл, селищ, міст належать: 

розробка, затвердження і реалізація цільових програм та документації із 

землеустрою щодо охорони та використання земель відповідно до закону; 

{Абзац другий частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 

прийняття рішень про здійснення виконавчими органами сільських, 

селищних, міських рад державного контролю за використанням та охороною 

земель; 

{Абзаци третій і четвертий частини першої статті 12 замінено новим 

абзацом згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 



економічне стимулювання раціонального використання та охорони 

земель відповідно до закону; 

вирішення інших питань у галузі охорони земель відповідно до закону. 

 (…) 

Стаття 21. Громадський контроль за використанням та охороною 

земель  

Громадський контроль за використанням та охороною земель 

здійснюють громадські інспектори, які призначаються відповідними 

органами місцевого самоврядування, центральним органом виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду 

(контролю) в агропромисловому комплексі, центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, і діють 

на підставі положення, затвердженого центральними органами виконавчої 

влади, що забезпечують формування державної політики у сферах земельних 

відносин, охорони навколишнього природного середовища. 

{Стаття 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI від 

16.10.2012 }  

(…) 

Стаття 24. Загальнодержавна та регіональні програми використання 

та охорони земель 

Загальнодержавна програма використання та охорони земель 

розробляється відповідно до програм економічного, науково-технічного і 

соціального розвитку України та охорони довкілля. 

Загальнодержавна програма використання та охорони земель визначає 

склад та обсяги першочергових і перспективних заходів з охорони земель, а 

також обсяги і джерела ресурсного забезпечення виконання робіт з їх 

реалізації. 



Регіональні програми використання та охорони земель розробляються 

відповідно до загальнодержавної програми з урахуванням місцевих 

особливостей. 

Виконання загальнодержавної і регіональних програм використання та 

охорони земель забезпечується органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених законом. 

(…) 

Стаття 51. Консервація земель  

Консервації підлягають: 

земельні ділянки, що використовуються з порушенням вимог щодо 

охорони земель від ерозії та зсувів, встановлених цим Законом; 

рілля, що має один з показників, який характеризує ґрунтові властивості і 

зумовлює необхідність консервації земель за природно-

сільськогосподарськими зонами, визначений Порядком консервації земель; 

деградовані землі, малопродуктивні землі, що не мають степового, 

лучного, лісового рослинного покриву, господарське використання яких є 

екологічно небезпечним та економічно неефективним, а також техногенно 

забруднені земельні ділянки, на яких неможливо одержати екологічно чисту 

продукцію, а перебування людей на цих земельних ділянках є небезпечним 

для їхнього здоров’я; 

інші деградовані та малопродуктивні землі. 

Консервація земель здійснюється шляхом припинення чи обмеження їх 

господарського використання на визначений термін та залуження, залісення 

або ренатуралізації. Передача у власність і користування земель державної та 

комунальної власності, щодо яких прийнято рішення про їх консервацію, для 

цілей, не пов’язаних із такою консервацією, забороняються. 

Консервація земель здійснюється відповідно до робочого проекту 

землеустрою: 

щодо земель державної та комунальної власності - за рішенням органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які відповідно 



до статті 122 Земельного кодексу України приймають рішення про передачу 

земельних ділянок у власність чи користування; 

щодо земель приватної власності - за заявою власника такої земельної 

ділянки. 

Консервація земель, що перебувають у заставі або користуванні, 

здійснюється за погодженням із заставодержателем та/або 

землекористувачем. 

Рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування 

про консервацію земель може прийматися за власною ініціативою або за 

поданням органів, які здійснюють державний контроль за використанням та 

охороною земель. 

{Стаття 51 в редакції Закону № 2321-IX від 20.06.2022} 

(…) 

Про фермерське господарство 

Закон України від 19 червня 2003 року N 973-IV 

(витяг) 

Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні засади створення та 

діяльності фермерських господарств як прогресивної форми підприємницької 

діяльності громадян у галузі сільського господарства України.  

 (…) 

Стаття 9. Надання допомоги фермерським господарствам 

1. Новоствореним фермерським господарствам у період становлення 

(перші три роки після його створення), фермерським господарствам, зокрема 

з відокремленими фермерськими садибами, сімейним фермерським 

господарствам, фермерським господарствам, які провадять господарську 

діяльність та розташовані у гірських населених пунктах, на поліських 

територіях, визначених в установленому порядку Кабінетом Міністрів 

України, надається допомога за рахунок коштів державного бюджету, у тому 

числі через Український державний фонд підтримки фермерських 

господарств, а також може надаватися за рахунок коштів місцевих бюджетів. 



Кабінет Міністрів України щороку в проекті Державного бюджету 

України передбачає кошти на підтримку фермерських господарств. 

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

щороку в проектах місцевих бюджетів можуть передбачати кошти на 

підтримку фермерських господарств. 

2. Порядок використання коштів Державного бюджету України для 

надання підтримки фермерським господарствам затверджується Кабінетом 

Міністрів України. 

3. Фермерським господарствам із статусом сімейних фермерських 

господарств надається додаткова державна підтримка у порядку, 

передбаченому Законом України "Про державну підтримку сільського 

господарства України", в тому числі на сплату єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Фермерському господарству, голова якого має вік до 35 років (включно), 

надається грошова допомога за рахунок коштів державного бюджету в 

розмірі та порядку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

{Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2864-IV від 

08.09.2005, № 1048-VI від 03.03.2009, № 1067-VIII від 31.03.2016, № 2497-VIII 

від 10.07.2018; в редакції Закону № 1788-IX від 24.09.2021} 

 (…) 

Стаття 32. Держава і фермерське господарство  

1. Держава гарантує дотримання і  захист  майнових  та  інших прав і 

законних інтересів фермерського господарства.  

2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування 

здійснюють контроль за діяльністю фермерського господарства у випадках, 

передбачених законом.  

3. Незаконне втручання в господарську діяльність фермерського 

господарства органів державної влади або органів місцевого самоврядування, 

їх посадових осіб забороняється. Збитки, заподіяні фермерському 



господарству неправомірним втручанням в його діяльність, підлягають 

відшкодуванню відповідно до закону.  

(…) 

Про Державний земельний кадастр 

Закон України від 7 липня 2011 року № 3613-VI 

(витяг) 

Цей Закон установлює правові, економічні та організаційні основи 

діяльності у сфері Державного земельного кадастру. 

(…) 

Стаття 9. Державний кадастровий реєстратор 

1. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру і надання 

таких відомостей здійснюються державними кадастровими реєстраторами 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері земельних відносин. 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 

визначених частиною першою статті 38 цього Закону випадках може 

здійснюватися також адміністраторами центрів надання адміністративних 

послуг у порядку, встановленому Законом України "Про адміністративні 

послуги", або уповноваженими посадовими особами виконавчих органів 

місцевого самоврядування, які успішно пройшли стажування у сфері 

земельних відносин. 

{Частину першу статті 9 доповнено абзацом другим згідно із 

Законом № 888-VIII від 10.12.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 

943-IX від 03.11.2020} 

Місцева державна адміністрація, сільська, селищна, міська рада 

визначають можливість здійснення ними повноважень з надання відомостей 

з Державного земельного кадастру з урахуванням можливості 

організаційного та технічного забезпечення їх реалізації. 

{Частину першу статті 9 доповнено абзацом третім згідно із 

Законом № 888-VIII від 10.12.2015} 



Стажування особи у сфері земельних відносин проводиться безоплатно 

державним кадастровим реєстратором строком не більше одного місяця. За 

результатами успішного стажування особі державним кадастровим 

реєстратором видається відповідна довідка. 

{Частину першу статті 9 доповнено абзацом четвертим згідно із 

Законом № 888-VIII від 10.12.2015} 

Не потребує проходження стажування особа, яка перед призначенням на 

посаду адміністратора центру надання адміністративних послуг чи на посаду 

у виконавчий орган місцевого самоврядування працювала державним 

кадастровим реєстратором протягом останніх двох років. 

{Частину першу статті 9 доповнено абзацом п'ятим згідно із 

Законом № 888-VIII від 10.12.2015} 

Порядок проведення стажування встановлюється Кабінетом Міністрів 

України. 

{Частину першу статті 9 доповнено абзацом шостим згідно із 

Законом № 888-VIII від 10.12.2015} 

Право на отримання відомостей з Державного земельного кадастру у 

визначених частиною першою статті 38 цього Закону випадках мають 

нотаріуси при вчиненні нотаріальних дій, пов’язаних з об’єктами 

нерухомості, та/або під час здійснення державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень та особи, які відповідно до закону 

здійснюють державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень під час проведення такої реєстрації. 

{Частину першу статті 9 доповнено абзацом сьомим згідно із 

Законом № 888-VIII від 10.12.2015} 

{Частина перша статті 9 в редакції Закону № 5462-VI від 16.10.2012} 

2. Державний кадастровий реєстратор є державним службовцем. 

3. Державним кадастровим реєстратором може бути громадянин України, 

який має вищу землевпорядну або юридичну освіту та стаж землевпорядної 

або юридичної роботи не менш як два роки. 



4. Державний кадастровий реєстратор: 

здійснює реєстрацію заяв про внесення відомостей до Державного 

земельного кадастру, надання таких відомостей; 

перевіряє відповідність поданих документів вимогам законів та 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із 

землеустрою та містобудівної документації; 

{Абзац третій частини четвертої статті 9 в редакції Закону № 1423-IX 

від 28.04.2021} 

формує поземельні книги на земельні ділянки, вносить записи до них, 

забезпечує зберігання таких книг; 

здійснює внесення відомостей до Державного земельного кадастру або 

надає відмову у їх внесенні; 

присвоює кадастрові номери земельним ділянкам; 

надає відомості з Державного земельного кадастру та відмову у їх 

наданні; 

здійснює виправлення помилок у Державному земельному кадастрі; 

передає органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

відомості про земельні ділянки. 

5. Державний кадастровий реєстратор має посвідчення Державного 

кадастрового реєстратора та власну печатку. 

6. Державний кадастровий реєстратор має доступ до всіх відомостей 

Державного земельного кадастру, самостійно приймає рішення про внесення 

відомостей до нього, надання таких відомостей, про відмову у здійсненні 

таких дій. 

7. Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян чи 

їх об'єднань у діяльність Державного кадастрового реєстратора 

забороняється, крім випадків, встановлених цим Законом. 

{Частина сьома статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 132-

IX від 20.09.2019} 

(…) 



Стаття 16. Кадастровий номер земельної ділянки 

1. Земельній ділянці, відомості про яку внесені до Державного 

земельного кадастру, присвоюється кадастровий номер. 

2. Кадастровий номер земельної ділянки є її ідентифікатором у 

Державному земельному кадастрі. 

3. Система кадастрової нумерації земельних ділянок є єдиною на всій 

території України. 

4. Структура кадастрових номерів земельної ділянки визначається 

Кабінетом Міністрів України. 

5. Кадастрові номери земельних ділянок зазначаються у рішеннях органів 

державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування про передачу цих ділянок у власність чи 

користування, зміну їх цільового призначення, визначення їх грошової 

оцінки, про затвердження документації із землеустрою та оцінки земель 

щодо конкретних земельних ділянок. 

6. Кадастровий номер скасовується лише у разі скасування державної 

реєстрації земельної ділянки. Зміна власника чи користувача земельної 

ділянки, зміна відомостей про неї не є підставою для скасування 

кадастрового номера. 

7. Скасований кадастровий номер земельної ділянки не може бути 

присвоєний іншій земельній ділянці. 

8. Інформація про скасовані кадастрові номери земельних ділянок 

зберігається у Державному земельному кадастрі постійно. 

(…) 

Стаття 21. Підстави та основні вимоги щодо внесення відомостей до 

Державного земельного кадастру 

1. Відомості про межі земельної ділянки вносяться до Державного 

земельного кадастру: 



на підставі відповідної документації із землеустрою щодо формування 

земельних ділянок - у випадках, визначених статтею 79-1 Земельного кодексу 

України, при їх формуванні; 

на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) - у разі 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки за її фактичним 

використанням відповідно до статті 107 Земельного кодексу України та у разі 

зміни меж суміжних земельних ділянок їх власниками; 

{Абзац третій частини першої статті 21 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 497-VIII від 02.06.2015} 

на підставі технічної документації із землеустрою щодо проведення 

інвентаризації земель - за результатами інвентаризації земель; 

{Абзац четвертий частини першої статті 21 в редакції Закону № 497-

VIII від 02.06.2015} 

на підставі проектів землеустрою щодо організації території земельних 

часток (паїв) - у разі виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв). 

{Частину першу статті 21 доповнено абзацом п'ятим згідно із 

Законом № 497-VIII від 02.06.2015} 

2. Відомості про цільове призначення земельних ділянок вносяться до 

Державного земельного кадастру: 

а) щодо категорії земель: 

на підставі відповідної документації із землеустрою, що розробляється 

при формуванні земельних ділянок, - щодо земельних ділянок, які 

формуються; 

на підставі заяви власника (розпорядника, у визначених законом 

випадках - користувача) земельної ділянки та комплексного плану 

просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану 

населеного пункту - щодо земельних ділянок, цільове призначення яких 

змінюється на підставі такої документації; 



на підставі технічної документації із землеустрою - щодо інвентаризації 

земель; 

б) щодо виду цільового призначення в межах певної категорії земель: 

на підставі відповідної документації із землеустрою, що розробляється 

при формуванні земельних ділянок, - щодо земельних ділянок, які 

формуються; 

на підставі заяви власника (розпорядника, у визначених законом 

випадках - користувача) земельної ділянки відповідно до комплексного 

плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального 

плану населеного пункту. 

У разі якщо законом встановлена обов’язковість погодження зміни 

цільового призначення земельної ділянки з органом виконавчої влади, 

органом місцевого самоврядування, фізичною, юридичною особою та/або 

відшкодування втрат сільськогосподарського, лісогосподарського 

виробництва, до заяви про внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей про зміну цільового призначення (категорії земель та/або виду її 

цільового призначення) земельної ділянки додаються документи, що 

підтверджують таке погодження та/або забезпечення виконання зобов’язання 

з відшкодування втрат сільськогосподарського, лісогосподарського 

виробництва, у вигляді гарантії. 

{Частина друга статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

497-VIII від 02.06.2015; в редакції Закону № 711-IX від 17.06.2020} 

3. Відомості про функціональні зони вносяться до Державного 

земельного кадастру на підставі затверджених комплексних планів 

просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів 

населених пунктів. 

{До статті 21 включено частину третю згідно із Законом № 711-IX від 

17.06.2020 з урахуванням змін, внесених Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 

4. Відомості про угіддя земельної ділянки вносяться до Державного 

земельного кадастру: 



на підставі відповідної документації із землеустрою, яка розробляється 

при формуванні земельних ділянок, - щодо земельних ділянок, які 

формуються; 

на підставі схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань 

використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, 

проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування 

сівозміни та впорядкування угідь, проектів землеустрою щодо організації 

території земельних часток (паїв), проектів землеустрою щодо приватизації 

земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, 

установ та організацій, проектів землеустрою щодо впорядкування території 

населених пунктів, проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, що розробляються з метою зміни їх цільового призначення, робочих 

проектів землеустрою, технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель; 

{Абзац третій частини четвертої статті 21 в редакції Закону № 497-

VIII від 02.06.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1423-IX від 

28.04.2021} 

на підставі заяви власника земельної ділянки або за рішенням органу 

виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, який відповідно 

до статті 122 Земельного кодексу України приймає рішення про передачу 

земельних ділянок державної чи комунальної власності у власність, - щодо 

зміни угідь на угіддя самозалісеної ділянки. 

{Частину четверту статті 21 доповнено абзацом четвертим згідно із 

Законом № 2321-IX від 20.06.2022} 

5. Відомості про меліоративні мережі, складові частини меліоративних 

мереж, обмеження у використанні земель вносяться до Державного 

земельного кадастру на підставі комплексних планів просторового розвитку 

територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів, 

детальних планів територій, схем землеустрою і техніко-економічних 

обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-



територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо організації і 

встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-

культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та 

водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх 

режимоутворюючих об’єктів, проектів землеустрою, що забезпечують 

еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), робочих проектів землеустрою, технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земель, технічної документації із 

землеустрою щодо резервування цінних для заповідання територій та 

об’єктів, проектів створення територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду, іншої документації із землеустрою. 

{Частина п'ята  статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

497-VIII від 02.06.2015, № 1423-IX від 28.04.2021, № 711-IX від 17.06.2020 з 

урахуванням змін, внесених Законом № 1423-IX від 28.04.2021; із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 2079-IX від 17.02.2022} 

6. Відомості про межі частини земельної ділянки, на яку поширюється 

право суборенди, сервітуту, вносяться до Державного земельного кадастру на 

підставі затвердженої технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 

суборенди, сервітуту, а також на підставі інших видів документації із 

землеустрою, за якою здійснюється формування земельної ділянки. 

{Частина шоста статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

1657-IX від 15.07.2021} 

7. Відомості про нормативну грошову оцінку земель вносяться до 

Державного земельного кадастру на підставі технічної документації з такої 

оцінки. 



8. Відомості про межі адміністративно-територіальних одиниць 

вносяться до Державного земельного кадастру на підставі проектів 

землеустрою щодо встановлення та зміни меж адміністративно-

територіальних одиниць. 

Відомості про межі територій територіальних громад вносяться до 

Державного земельного кадастру на підставі проектів землеустрою щодо 

встановлення меж територій територіальних громад. 

{Частину восьму статті 21 доповнено абзацом другим згідно із 

Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 

9. Відомості про речові права на земельні ділянки, що виникли до 1 січня 

2013 року, вносяться центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері земельних відносин, до Державного земельного 

кадастру із Державного реєстру земель та документів, що відповідно до 

законодавства, яке діяло до 1 січня 2013 року, посвідчували право власності 

або право користування землею (земельними ділянками), а також книг 

записів (реєстрації) таких документів. 

Відомості про розподіл земель за формами власності і видами речових 

прав вносяться до Державного земельного кадастру відповідно до даних 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 

{Частина дев'ята статті 21 в редакції Закону № 340-IX від 05.12.2019} 

10. Відомості про масив земель сільськогосподарського призначення 

вносяться до Державного земельного кадастру на підставі технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель. 

{Статтю 21 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2498-VIII 

від 10.07.2018} 

11. Відомості про бонітування ґрунтів вносяться до Державного 

земельного кадастру на підставі затвердженої технічної документації з 

бонітування ґрунтів. 



12. Відомості про державний кордон України вносяться до Державного 

земельного кадастру на підставі документів щодо демаркації, редемаркації, 

делімітації державного кордону України. 

{Частина статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 497-VIII 

від 02.06.2015; в редакції Закону № 1175-IX від 02.02.2021} 

12-1. Відомості про контури, координати поворотних точок, назви, адреси 

будівель, споруд та інженерних мереж, ідентифікатори об’єктів будівництва 

та закінчених будівництвом об’єктів вносяться до Державного земельного 

кадастру на підставі інформації, отриманої в порядку електронної 

інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром та Єдиною 

державною електронною системою у сфері будівництва. 

{Статтю 21 доповнено частиною 12-1 згідно із Законом № 199-IX від 

17.10.2019} 

13. Органи державної влади (крім Верховної Ради України) та органи 

місцевого самоврядування у строк не пізніше п'яти робочих днів після 

прийняття рішень про затвердження документації із землеустрою і технічної 

документації з оцінки земель, яка згідно з цією статтею є підставою для 

внесення відомостей до Державного земельного кадастру, надають 

центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері земельних відносин, відповідно до їх компетенції засвідчені копії 

вказаних рішень для внесення відповідної інформації до Державного 

земельного кадастру. 

{Частина статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5462-VI 

від 16.10.2012} 

14. Документація із землеустрою і технічна документація з оцінки земель 

подаються державному кадастровому реєстратору разом з електронним 

документом, що містить результати робіт із землеустрою та оцінки земель. 

{Частина статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5462-VI 

від 16.10.2012; в редакції Закону № 1423-IX від 28.04.2021} 



15. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру 

здійснюється у строк, що не перевищує семи робочих днів з дня отримання 

відповідних документів, якщо цим Законом не встановлено інший строк для 

здійснення зазначених дій. 

{Частина п'ятнадцята статті 21 в редакції Закону № 1657-IX від 

15.07.2021} 

16. Заява про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, 

змін до таких відомостей, документація із землеустрою, документація з 

оцінки земель та інші документи, які відповідно до цього Закону є підставою 

для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, подаються до 

органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру, в 

електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку. Визначення 

державного кадастрового реєстратора, уповноваженого на розгляд таких 

документів та внесення відомостей до Державного земельного кадастру або 

надання мотивованої відмови у їх внесенні, здійснюється в день подання 

заяви за допомогою програмного забезпечення Державного земельного 

кадастру за принципом випадковості. 

{Частина шістнадцята статті 21 в редакції Законів № 340-IX від 

05.12.2019, № 1423-IX від 28.04.2021} 

17. Подання Державному кадастровому реєстратору заяви про внесення 

відомостей до Державного земельного кадастру разом із документацією із 

землеустрою чи документацією із оцінки земель здійснюється розробником 

такої документації, якщо інше не встановлено договором на виконання робіт 

із землеустрою чи оцінки земель. 

{Частина статті 21 в редакції Закону № 340-IX від 05.12.2019} 

18. Подання документації із землеустрою до центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних 

відносин, для внесення відомостей до Державного земельного кадастру 

здійснюється розробником такої документації, якщо інше не встановлено 

договором на виконання робіт із землеустрою. 



{Частина статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5462-VI 

від 16.10.2012} 

19. Інформація про дату реєстрації заяв про внесення відомостей до 

Державного земельного кадастру, вхідний номер, стислий зміст заяви, а 

також інформація про наслідки її розгляду підлягає оприлюдненню на 

офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері земельних відносин. 

20. Внесені відомості зберігаються у Державному земельному кадастрі 

постійно. 

(…) 

Стаття 24. Державна реєстрація земельної ділянки 

1. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється при її формуванні 

шляхом відкриття Поземельної книги на таку ділянку. 

2. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється державним 

кадастровим реєстратором центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері земельних відносин. 

{Частина друга статті 24 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 5462-VI від 16.10.2012; в редакції Закону № 1423-IX від 

28.04.2021} 

3. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за заявою: 

особи, якій за рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого 

самоврядування надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою, 

що є підставою для формування земельної ділянки при передачі її у власність 

чи користування із земель державної чи комунальної власності, або 

уповноваженої нею особи; 

власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи 

комунальної власності (у разі поділу чи об'єднання раніше сформованих 

земельних ділянок) або уповноваженої ними особи; 



органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (у разі 

формування земельних ділянок відповідно державної чи комунальної 

власності); 

замовником технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель (у разі внесення до Державного земельного кадастру за результатами 

проведення інвентаризації земель масиву земель сільськогосподарського 

призначення відомостей про земельну ділянку, що входить до такого 

масиву); 

{Частину третю статті 24 доповнено абзацом п’ятим згідно із 

Законом № 2498-VIII від 10.07.2018} 

замовника документації із землеустрою, за якою здійснюється 

формування земельної ділянки державної, комунальної власності, у 

випадках, коли розроблення такої документації відбувається без дозволу 

органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування; 

{Частину третю статті 24 доповнено новим абзацом згідно із 

Законом № 1657-IX від 15.07.2021} 

власника земельної частки (паю) або його спадкоємця (у разі формування 

земельної ділянки в порядку виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв); 

{Частину третю статті 24 доповнено абзацом згідно із Законом № 

1423-IX від 28.04.2021} 

особи, визначені частиною першою статті 118 Земельного кодексу 

України, у тому числі власника нерухомого майна (будівлі, споруди), 

розташованої на земельній ділянці, що надається (передається) із земель 

державної чи комунальної власності, або його спадкоємця. 

{Частину третю статті 24 доповнено абзацом згідно із Законом № 

1423-IX від 28.04.2021} 

4. Для державної реєстрації земельної ділянки державному кадастровому 

реєстратору, який здійснює таку реєстрацію, подаються: 



заява за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин; 

документація із землеустрою, що є підставою для формування земельної 

ділянки, в електронній формі та формі електронного документа. 

У разі якщо відповідно до закону поділ, об’єднання земельних ділянок 

здійснюються за погодженням з органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, фізичними чи юридичними особами, до заяви про 

державну реєстрацію земельної ділянки, сформованої в результаті поділу або 

об’єднання земельних ділянок, також додаються документи, що належним 

чином підтверджують таку згоду. 

Заява з доданими документами надсилається заявником засобами 

телекомунікаційного зв’язку. 

{Частина четверта статті 24 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 5462-VI від 16.10.2012, № 1325-VII від 05.06.2014, № 340-IX від 

05.12.2019; в редакції Закону № 1423-IX від 28.04.2021} 

5. Державний кадастровий реєстратор, який здійснює державну 

реєстрацію земельних ділянок, протягом чотирнадцяти днів з дня реєстрації 

заяви: 

перевіряє відповідність документів вимогам законодавства; 

за результатами перевірки здійснює державну реєстрацію земельної 

ділянки або надає заявнику мотивовану відмову у державній реєстрації. 

6. Підставою для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної 

ділянки є: 

подання заявником документів, передбачених частиною четвертою цієї 

статті, не в повному обсязі; 

невідповідність поданих документів вимогам законодавства; 

знаходження в межах земельної ділянки, яку передбачається 

зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини. 

Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу 

акціонерного товариства або перетворенням акціонерного товариства в інше 



господарське товариство не є підставою для відмови у державній реєстрації 

земельної ділянки. 

{Частину шосту статті 24 доповнено абзацом шостим згідно із 

Законом № 1983-VIII від 23.03.2017} 

Відмова в державній реєстрації земельної ділянки з підстав, не 

передбачених цією частиною, заборонена. 

{Частину шосту статті 24 доповнено абзацом сьомим згідно із 

Законом № 1657-IX від 15.07.2021} 

Державний кадастровий реєстратор зазначає вичерпний перелік підстав 

для відмови у державній реєстрації земельної ділянки. 

{Частину шосту статті 24 доповнено абзацом восьмим згідно із 

Законом № 1657-IX від 15.07.2021} 

У разі повторного подання заяви про державну реєстрацію земельної 

ділянки не допускається відмова у здійсненні державної реєстрації з підстав, 

не зазначених у раніше наданій відмові (крім неусунення чи усунення не в 

повному обсязі заявником причин, що стали підставою для попередньої 

відмови, або якщо підстави для відмови у державній реєстрації виникли після 

попередньої відмови). 

{Частину шосту статті 24 доповнено абзацом дев'ятим згідно із 

Законом № 1657-IX від 15.07.2021} 

7. У разі надання відмови з підстави, визначеної абзацом другим частини 

шостої цієї статті, заявнику повідомляється найменування та адреса органу, 

до повноважень якого належить здійснення державної реєстрації земельної 

ділянки. 

8. На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику 

безоплатно видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку. Витяг містить всі відомості про земельну ділянку, внесені до 

Поземельної книги. Складовою частиною витягу є кадастровий план 

земельної ділянки. 



9. При здійсненні державної реєстрації земельної ділянки їй 

присвоюється кадастровий номер. 

10. Державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним 

кадастровим реєстратором, який здійснює таку реєстрацію, у разі: 

поділу чи об'єднання земельних ділянок; 

якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації 

земельної ділянки речове право на неї не зареєстровано з вини заявника; 

ухвалення судом рішення про скасування державної реєстрації земельної 

ділянки. 

{Частину десяту статті 24 доповнено абзацом четвертим згідно із 

Законом № 340-IX від 05.12.2019} 

Ухвалення судом рішення про скасування державної реєстрації земельної 

ділянки допускається виключно з одночасним припиненням таким рішенням 

усіх речових прав, їх обтяжень, зареєстрованих щодо земельної ділянки (за 

наявності таких прав, обтяжень). Ухвалення судом рішення про визнання 

нечинним рішення органу виконавчої влади, органу місцевого 

самоврядування про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою, за якою була сформована земельна ділянка, щодо якої виникли 

речові права, а також про скасування державної реєстрації такої земельної 

ділянки, що допускається за умови визнання нечинним рішення про 

затвердження такої документації (за його наявності) та припинення таких 

прав (за їх наявності). 

{Частину десяту статті 24 доповнено абзацом п'ятим згідно із 

Законом № 340-IX від 05.12.2019} 

11. У разі скасування державної реєстрації з підстав, зазначених в абзацах 

третьому і четвертому частини десятої, державний кадастровий реєстратор у 

десятиденний строк повідомляє про це особу, за заявою якої здійснено 

державну реєстрацію земельної ділянки, а в разі наявності зареєстрованих 

речових прав на неї - суб’єктів таких прав. 



{Частина одинадцята статті 24 в редакції Закону № 340-IX від 

05.12.2019} 

(…) 

Стаття 38. Порядок користування відомостями Державного 

земельного кадастру 

1. Відомості Державного земельного кадастру є відкритими та 

загальнодоступними, крім випадків, передбачених цим Законом, та 

надаються у формі: 

витягів з Державного земельного кадастру; 

довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території); 

викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, 

кадастрової карти (плану); 

копій документів, що створюються під час ведення Державного 

земельного кадастру. 

2. Для фізичних та юридичних осіб відомості Державного земельного 

кадастру надаються за бажанням заявника: 

у паперовій формі; 

в електронній формі через Публічну кадастрову карту, за умови 

електронної ідентифікації особи з використанням кваліфікованого 

електронного підпису та оплати послуг за надання відомостей з Державного 

земельного кадастру із застосуванням електронних платіжних засобів 

відповідно до Закону України "Про платіжні послуги". 

{Абзац третій частини другої статті 38 в редакції Закону № 1591-IX від 

30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022} 

Доступ до відомостей Державного земельного кадастру надається 

органам державної влади, органам місцевого самоврядування, нотаріусам, 

банкам та особам, які в установленому законом порядку внесені до 

Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, 

Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних 

ділянок та Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, у тому 



числі через Публічну кадастрову карту, що є частиною програмного 

забезпечення Державного земельного кадастру, за умови ідентифікації особи 

з використанням кваліфікованого електронного підпису. 

{Абзац четвертий частини другої статті 38 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 554-IX від 13.04.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 

року} 

Відомості Державного земельного кадастру, отримані в паперовій чи 

електронній формі, мають однакову юридичну силу. 

3. Для отримання відомостей Державного земельного кадастру в 

паперовій формі заявник або уповноважена ним особа подає Державному 

кадастровому реєстратору, адміністратору центру надання адміністративних 

послуг або уповноваженій посадовій особі виконавчого органу місцевого 

самоврядування (якщо надання таких відомостей здійснюється таким 

центром або виконавчим органом органу місцевого самоврядування): 

заяву за формою, встановленою Порядком ведення Державного 

земельного кадастру; 

документ про оплату послуг за отримання відомостей Державного 

земельного кадастру, крім випадків, визначених цим Законом; 

документ, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі 

подання заяви уповноваженою особою заявника). 

У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого 

самоврядування в заяві зазначаються підстави надання відповідних 

відомостей з посиланням на норму закону, що передбачає право відповідного 

органу запитувати такі відомості, а також реквізити справи, у зв’язку з якою 

виникла потреба в отриманні відомостей. 

Заява з доданими до неї документами подається заявником або 

уповноваженою ним особою особисто, надсилається поштою 

рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та 

повідомленням про вручення або подається через Єдиний державний портал 

адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну 



систему центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері земельних відносин. У разі подання заяви з використанням 

Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у тому числі через 

інтегровану з ним інформаційну систему центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, оплата 

послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру 

здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно 

до Закону України "Про платіжні послуги". 

{Абзац шостий частини третьої статті 38 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 943-IX від 03.11.2020; в редакції Закону № 1591-IX від 

30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022} 

Державний кадастровий реєстратор або інша особа, яка відповідно до 

абзацу першого цієї частини надає відомості з Державного земельного 

кадастру, протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви (у разі подання 

заяви про надання витягу з Державного земельного кадастру - у день 

надходження заяви) надає заявнику документ, передбачений частиною 

першою цієї статті, або мотивовану відмову в наданні такого документа. 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру або мотивованої 

відмови в наданні таких відомостей за бажанням заявника здійснюється 

Державним кадастровим реєстратором, адміністратором центру надання 

адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою виконавчого 

органу місцевого самоврядування особисто заявнику або шляхом 

направлення зазначеними особами поштою цінним листом з описом 

вкладення та повідомленням про вручення чи у формі електронного 

документа засобами телекомунікаційного зв’язку. 

Відмова в наданні відомостей з Державного земельного кадастру 

надається в разі, якщо: 

у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості; 

із заявою звернулася неналежна особа; 



документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, 

встановленим цим Законом. 

Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу 

акціонерного товариства або перетворенням акціонерного товариства в інше 

господарське товариство не є підставою для відмови в наданні відомостей з 

Державного земельного кадастру. 

4. Витяг з Державного земельного кадастру надається в паперовій або 

електронній формі та містить усі відомості про земельну ділянку, внесені до 

Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, 

що виникли після 1 січня 2013 року, а також за бажанням заявника - 

відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про речові 

права на земельну ділянку, їх обтяження, одержані в порядку інформаційної 

взаємодії між Державним земельним кадастром та Державним реєстром 

речових прав на нерухоме майно. За бажанням заявника витяг з Державного 

земельного кадастру має містити: посилання на документи, на підставі яких 

відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного 

земельного кадастру, відомості про ділянки надр, надані у користування 

відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та гірничих 

відводів, одержані в порядку інформаційної взаємодії між Державним 

земельним кадастром та центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального 

використання надр. Складовою частиною витягу є кадастровий план 

земельної ділянки, сформований як викопіювання з кадастрової карти 

(плану) території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

{Абзац перший частини четвертої статті 38 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021} 

Отримання нотаріусами витягу з Державного земельного кадастру є 

обов’язковим при вчиненні правочинів щодо земельної ділянки (крім 

складання заповітів). 



Витяг з Державного земельного кадастру в паперовій формі надається 

заявнику в день надходження заяви. Витяг з Державного земельного кадастру 

в електронній формі надається в режимі реального часу. 

Витяг з Державного земельного кадастру в паперовій формі надається без 

використання спеціальних бланків, проставлення печатки та містить 

обов’язкове посилання на Державний земельний кадастр. Обов’язковим 

атрибутом витягу є QR-код, що містить інформацію про документ. 

Витяг з Державного земельного кадастру в електронній формі 

оформлюється відповідно до Закону України "Про електронні документи та 

електронний документообіг". 

5. Право на отримання засвідчених копій документів з Державного 

земельного кадастру та витягів з них мають: 

щодо документації, на підставі якої внесені відомості до Поземельної 

книги на земельну ділянку, - особи, яким належить речове право на таку 

земельну ділянку; 

щодо інших документів (крім документів, що містять державну 

таємницю) - фізичні та юридичні особи. 

Отримання засвідчених копій документів з Державного земельного 

кадастру та витягів з них здійснюється в порядку, визначеному частиною 

третьою цієї статті. 

6. Відомості з Державного земельного кадастру, що містять інформацію, 

яка є державною таємницею, надаються в порядку та на умовах, 

визначених Законом України "Про державну таємницю". 

7. Користування відомостями Державного земельного кадастру, 

оприлюдненими на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, 

здійснюється відповідно до статті 36 цього Закону. 

8. Порядок користування відомостями та документами Державного 

земельного кадастру встановлюється Кабінетом Міністрів України. 



Форми витягу, довідки з Державного земельного кадастру, повідомлення 

про відмову в наданні відомостей, а також порядок обліку заяв і запитів про 

отримання відомостей Державного земельного кадастру встановлюються 

Порядком ведення Державного земельного кадастру. 

9. Місцева державна адміністрація, сільська, селищна, міська рада 

визначають можливість здійснення ними повноважень з надання відомостей 

з Державного земельного кадастру з урахуванням можливості 

організаційного та технічного забезпечення їх реалізації. 

Стажування адміністратора центру надання адміністративних послуг, 

посадової особи місцевої державної адміністрації, сільської, селищної, 

міської ради проводиться безоплатно державним кадастровим реєстратором 

упродовж одного місяця. За результатами успішного стажування державний 

кадастровий реєстратор видає такій особі відповідну довідку. 

{Стаття 38 із змінами, внесеними згідно із Законами № 4444-VI від 

23.02.2012, № 5394-VI від 02.10.2012, № 5462-VI від 16.10.2012, № 365-VII від 

02.07.2013, № 222-VIII від 02.03.2015, № 247-VIII від 05.03.2015, № 597-VIII 

від 14.07.2015, № 888-VIII від 10.12.2015, № 1774-VIII від 06.12.2016, № 1983-

VIII від 23.03.2017; в редакції Закону № 340-IX від 05.12.2019} 

 (…) 

 

Компетенція у сфері містобудування,  житлово-комунального 

господарства та благоустрою 

Про основи містобудування 

16 листопада 1992 року N 2780-XII 

(витяг) 

Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні 

засади  містобудівної діяльності в Україні і спрямований на формування 

повноцінного життєвого середовища, забезпечення при цьому охорони 

навколишнього природного оточення, раціонального природокористування 

та збереження  культурної спадщини.  



(…) 

Стаття 11. Компетенція обласних і районних рад у сфері 

містобудування  

До компетенції обласних і районних рад у сфері містобудування на їх 

території належить:  

визначення територій, вилучення (викуп) і надання земель для 

містобудівних потреб відповідно до законодавства;  

забезпечення розроблення та затвердження схем планування територій, 

містобудівних програм відповідно області чи району;  

{Частину першу статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом N 2257-

III від 08.02.2001}  

затвердження регіональних містобудівних програм;  

(…) 

встановлення та зміна меж населених пунктів.  

До компетенції обласної ради належить затвердження відповідної 

містобудівної документації. 

{Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом N 2257-III від 

08.02.2001; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI від 17.02.2011}  

Обласні та районні ради вирішують й інші питання у сфері 

містобудування відповідно до закону. 

{Частина третя статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 

5459-VI від 16.10.2012 }  

Стаття 12. Компетенція сільських, селищних, міських рад та їх 

виконавчих органів у сфері містобудування  

До компетенції сільських, селищних, міських рад у сфері 

містобудування на відповідній території належить затвердження відповідно 

до законодавства місцевих програм, генеральних планів відповідних 

населених пунктів, планів зонування територій, а за відсутності 

затверджених в установленому законом порядку планів зонування території - 

детальних планів територій.  



(…) 

Місцеві ради вирішують інші питання у сфері містобудування 

відповідно до закону, а також можуть делегувати вирішення питань, що 

належать до їх компетенції, своїм виконавчим органам або відповідним 

місцевим державним адміністраціям. 

До компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у 

сфері містобудування належать:  

затвердження детальних планів територій за наявності затверджених в 

установленому законом порядку планів зонування території; 

визначення територій для містобудівних потреб;  

внесення пропозицій щодо встановлення і зміни меж населених пунктів 

відповідно до закону. 

Питання у сфері містобудування, віднесені до компетенції сільських, 

селищних, міських рад та їх виконавчих органів, можуть розглядатися на 

засіданнях громадських та архітектурно-містобудівних рад, утворених 

відповідно до законодавства.{Статтю 12 доповнено частиною п'ятою 

згідно із Законом N 1817-VIII від 17.01.2017 }  

{Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2257-III від 

08.02.2001; в редакції Закону N 3038-VI від 17.02.2011 }  

(…) 

Стаття 14. Компетенція виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад у сфері містобудування  

До компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у 

сфері містобудування належать:  

визначення території для містобудівних потреб згідно з рішенням 

відповідної ради; {Абзац другий частини першої статті 14 в редакції Закону 

N 3038-VI від 17.02.2011 }  

встановлення в межах своїх повноважень на відповідній території 

режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна 

містобудівна діяльність;  



надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови 

земельних ділянок; {Абзац четвертий частини першої статті 14 із змінами, 

внесеними згідно із Законами N 509-VI від 16.09.2008, N 3038-VI від 

17.02.2011}  

забезпечення в установленому законодавством порядку розробки і 

подання на затвердження відповідних рад місцевих містобудівних програм, 

генеральних планів, детальних планів, планів червоних ліній; {Абзац п'ятий 

частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI 

від 17.02.2011} 

надання (отримання, реєстрація), відмова у видачі чи анулювання 

(скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та  

будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 

об’єктів, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю у 

випадках та відповідно до вимог, встановлених законом; {Абзац шостий 

частини першої статті14 в редакції Законів N320-VIII від 09.04.2015, N 

1817-VIII від 17.01.2017 }  

організація охорони культурної спадщини;  

організація робіт, пов'язаних із створенням і веденням містобудівного 

кадастру населених пунктів;  

забезпечення в установленому законом порядку державного контролю за 

дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації під час 

планування та забудови відповідних територій; зупинення у випадках, 

передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням 

містобудівної документації та проектів окремих об'єктів, а також може 

заподіяти шкоду навколишньому природному середовищу;  

здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності 

експлуатації будинків і споруд незалежно від форми власності в районах, що 

зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів.  



 Виконавчі комітети сільських, селищних і міських рад вирішують  й 

інші питання містобудівної діяльності, визначені законом. {Стаття 14 в 

редакції Закону N 2257-III від 08.02.2001 }  

 (…) 

Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної 

діяльності 

Закон України від 14 жовтня 1994  року № 208/94-ВР 

(витяг) 

Цей Закон встановлює відповідальність юридичних осіб та фізичних осіб 

- підприємців (суб'єктів містобудування) за правопорушення у сфері 

містобудівної діяльності.  

 (…) 

Стаття 3. Органи, уповноважені розглядати справи про 

правопорушення у сфері містобудівної діяльності  

1.Справи про правопорушення, передбачені цим Законом, 

розглядаються:  

1) виконавчими органами з питань державного архітектурно-

будівельного контролю  сільських, селищних, міських рад;  

2) структурними підрозділами з питань державного архітектурно-

будівельного  контролю  Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій;  

3) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду.  

2. Накладати штраф в межах та відповідно до вимог, визначених 

Законом  України "Про регулювання містобудівної діяльності", мають право 

від імені:  

1) органів державного  архітектурно-будівельного  контролю:  

керівники виконавчих органів з питань державного архітектурно-

будівельного контролю сільських,  селищних, міських рад;  



керівники  структурних підрозділів з питань державного архітектурно-

будівельного  контролю  Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій;  

2) органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду - 

головні  інспектори  будівельного нагляду. 

{Стаття 3 із змінами, внесеними згідно  із Законом N 5459-VI від 

16.10.2012; в редакції Закону N 320-VIII від 09.04.2015; із змінами, внесеними 

згідно із Законом N 1817-VIII від 17.01.2017 }  

 (…) 

Про відходи  

Закон України від 5 березня 1998 року N 187/98-ВР 

(витяг) 

Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади 

діяльності пов'язаної із запобіганням або зменшенням обсягів утворення 

відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, сортуванням, 

обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням та захороненням, а 

також з відверненням негативного впливу відходів на навколишнє природне 

середовище та здоров'я людини на території України. 

(…) 

Стаття 21. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері 

поводження з відходами 

Органи місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами 

забезпечують:  

а) виконання вимог законодавства про відходи; 

б) розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених 

пунктів;  

в) організацію збирання і видалення побутових відходів, у тому числі 

відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також 

організацію роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;  



г) затвердження місцевих і регіональних програм поводження з 

відходами та контроль за їх виконанням;  

д) вжиття заходів для стимулювання суб'єктів  господарювання, які 

здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами;  

е) вирішення питань щодо розміщення на своїй території об'єктів 

поводження з відходами;  

є) координацію діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, що 

знаходяться на їх території, в межах компетенції;  

(…) 

з) здійснення контролю за раціональним  використанням та безпечним 

поводженням з відходами на своїй території;  

и) ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів;  

і) сприяння роз'ясненню законодавства про відходи серед населення, 

створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до 

збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини; (Пункт 

"і" частини  першої  статті  21 в редакції Закону N 3073-III від 07.03.2002 )  

ї) здійснення інших повноважень відповідно до законів України;  

й) надання згоди на розміщення на території села, селища, міста місць чи 

об'єктів для зберігання та захоронення відходів, сфера екологічного впливу 

функціонування яких згідно з діючими нормативами включає відповідну 

адміністративно-територіальну одиницю; {Частину першу статті 21 

доповнено пунктом "й" згідно із Законом N 3073-III  від  07.03.2002; із 

змінами, внесеними згідно із Законом N 1825-VI від 21.01.2010 }  

(…) 

м) здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними 

особами вимог у сфері поводження з виробничими та побутовими відходами 

відповідно до закону та розгляд справ про адміністративні правопорушення 

або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі 

порушення законодавства про відходи. {частину першу статті 21 доповнено 



пунктом "м" згідно із Законом  N  3073-III від 07.03.2002; в редакції Закону N 

1825-VI від 21.01.2010 }  

Органи місцевого самоврядування приймають рішення про відвід 

земельних ділянок для розміщення відходів і будівництва об'єктів 

поводження з відходами.  

(…) 

Стаття 37. Контроль у сфері поводження з відходами  

{Назва статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1697-VII  від 

14.10.2014 }  

Контроль у сфері поводження з відходами здійснюють центральний 

орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних 

ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, 

місцеві державні адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, 

міських рад, громадські інспектори  з благоустрою населених пунктів. 

{Частина перша статті 37 в редакції Законів N 1825-VI від  21.01.2010,  

N 5456-VI від 16.10.2012, N 320-VIII від 09.04.2015 }  

(…) 

 

Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

Закон України від 29 листопада 2001 року N 2866-III 

(витяг) 

Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення, 

функціонування, реорганізації та ліквідації об'єднань власників жилих та 

нежилих приміщень багатоквартирного будинку, захисту їхніх прав та 

виконання обов'язків щодо спільного  утримання багатоквартирного будинку. 

(…) 



Стаття 25. Порядок виконання об'єднанням делегованих 

повноважень  

Органи місцевого самоврядування в порядку, визначеному законом, 

можуть делегувати об'єднанню, яке управляє багатоквартирним будинком, 

повноваження по здійсненню розрахунків щодо передбачених законом пільг 

та субсидій окремим категоріям громадян по оплаті житлово-комунальних 

послуг, спожитої електроенергії. 

{Частина перша статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом  

N 417-VIII від 14.05.2015 }  

Делеговані повноваження здійснюються в обсязі, необхідному для 

повного і своєчасного відшкодування витрат співвласників жилих 

приміщень, наймачів і орендарів жилих приміщень, шляхом: {Абзац перший 

частини другої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII 

від 14.05.2015 }  

передачі об'єднанню встановлених державних дотацій на фінансування 

витрат на експлуатацію, поточний і капітальний ремонти житлового фонду, 

субсидій на житлово-комунальні послуги, компенсаційних коштів за надані 

пільги по оплаті житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян;  

 надання компенсації (субсидії) на оплату житла і комунальних послуг 

окремим категоріям громадян з числа власників квартир та/або нежитлових 

приміщень, наймачів і орендарів відповідно до законодавства. {Абзац третій 

частини другої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII 

від 14.05.2015 }  

У разі несвоєчасного перерахування на відповідні рахунки коштів за 

встановлені законодавством дотації, компенсації (субсидії) на  оплату житла і 

комунальних послуг підприємства, організації, що надають житлово-

комунальні послуги, можуть звертатися з позовом до суду про безспірне 

стягнення коштів з платників, які мають сплачувати зазначені дотації, 

компенсації (субсидії).  

(…) 



 

Про благоустрій населених пунктів  

Закон України 6 вересня 2005 року N 2807-IV 

(витяг) 

Цей Закон визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та 

організаційні засади благоустрою населених пунктів і спрямований на 

створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини. 

(…) 

Стаття 10. Повноваження сільських, селищних і міських рад та їх 

виконавчих органів у сфері благоустрою населених пунктів  

1. До повноважень сільських, селищних і міських рад у сфері 

благоустрою населених пунктів належить:  

1) затвердження місцевих програм та заходів з благоустрою населених 

пунктів;  

2) затвердження правил благоустрою територій населених пунктів; 

3) створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення 

здійснення спільно з іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою 

населених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб);  

4) визначення на конкурсних засадах підприємств, установ та 

організацій (балансоутримувачів), відповідальних за утримання об’єктів 

благоустрою.  

2. До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

належить:  

1) забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з 

благоустрою населених пунктів; 

2) організація забезпечення на території населеного пункту чистоти і 

порядку, дотримання тиші в громадських місцях;  

3) організація місць відпочинку для населення;  

4) затвердження схем санітарного очищення населених пунктів та 

впровадження систем роздільного збирання побутових відходів; 



5) здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою та 

утриманням територій населених пунктів, інженерних споруд та об’єктів, 

підприємств, установ та організацій, майданчиків для паркування 

транспортних засобів (у тому числі щодо оплати послуг з користування 

майданчиками для платного паркування транспортних засобів), озелененням 

таких територій, охороною зелених насаджень, водних об’єктів тощо;  

6) визначення місць стоянок транспортних засобів та майданчиків для 

паркування на об’єктах благоустрою;  

7) визначення графіків роботи зовнішнього освітлення території;  

8) визначення на об’єктах благоустрою місць розміщення громадських 

вбиралень;  

9) залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних 

ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою 

населених пунктів;  

10) визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд 

торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в 

утриманні об'єктів благоустрою;  

11) визначення в установленому порядку розміру відшкодувань 

юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші 

екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері 

благоустрою та охорони навколишнього природного середовища;  

12) інформування населення про здійснення заходів з благоустрою 

населених пунктів;  

13) участь у проведенні щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений 

пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку"; 

14) видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою у випадках та 

порядку, передбачених цим Законом. 

{Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI від 

17.02.2011; в редакції Закону N 4710-VI від 17.05.2012 }  

(…) 



Стаття 15. Утримання об'єктів благоустрою  

1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть 

утворювати підприємства для утримання об’єктів благоустрою державної та 

комунальної власності. У разі відсутності таких підприємств органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх 

повноважень визначають на конкурсних засадах відповідно до закону 

балансоутримувачів таких об’єктів.  

Балансоутримувача, що здійснюватиме утримання і ремонт об’єкта 

благоустрою, який перебуває у приватній власності, визначає власник такого 

об’єкта благоустрою.  

2. Підприємство та балансоутримувач забезпечують належне утримання 

і своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або можуть на 

конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи та 

організації. 

3. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування за 

поданням підприємства чи балансоутримувача щорічно затверджує заходи з 

утримання та ремонту об'єкта благоустрою державної або комунальної 

власності на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. 

Орган державної влади та орган місцевого самоврядування, підприємство та 

балансоутримувач несуть відповідальність за виконання затверджених 

заходів у повному обсязі.  

4. Власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-

культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта 

благоустрою державної та комунальної власності, зобов'язаний забезпечити 

належне утримання прилеглої до тимчасової споруди території або може 

брати пайову участь в утриманні цього об'єкта благоустрою на умовах 

договору, укладеного із підприємством або балансоутримувачем. Типовий 

договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою 

затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 



формування державної політики у сфері житлово-комунального 

господарства. 

5. Власник об’єкта благоустрою щодо об’єктів приватної власності, 

орган державної влади та орган місцевого самоврядування щодо об’єктів 

благоустрою державної та комунальної власності відповідно до 

законодавства забезпечує встановлення на об’єкті благоустрою громадських 

вбиралень. 

Тарифи на послуги з користування громадськими вбиральнями 

встановлюються органами місцевого самоврядування відповідно до порядку 

формування цих тарифів, затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

{Текст статті 15 в редакції Закону N 4710-VI від 17.05.2012 }  

(…) 

Стаття 20. Організація благоустрою населених пунктів  

1. Організацію благоустрою населених пунктів забезпечують місцеві 

органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до 

повноважень, установлених законом.  

2. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території 

населеного пункту (села, селища, міста).  

3. Фінансування місцевих програм з благоустрою населених пунктів 

проводиться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів. 

Фінансування державних програм благоустрою населених пунктів та 

програм з благоустрою об'єктів, які перебувають у державній власності, 

здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.  

4. Рішення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування щодо благоустрою території певного населеного пункту є 

обов'язковим для виконання розміщеними на цій території підприємствами, 

установами, організаціями та громадянами, які на ній проживають.  

(…) 

Стаття 34. Правила благоустрою території населеного пункту  



1. Правила благоустрою території населеного пункту (далі - Правила) - 

нормативно-правовий акт, яким установлюються вимоги щодо благоустрою 

території населеного пункту.  

Правила розробляються на підставі Типових правил благоустрою 

території населеного пункту (далі - Типові правила) для всіх сіл, селищ, міст і 

затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування.  

Типові правила розробляються та затверджуються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

житлово-комунального господарства.  

У разі якщо відповідною сільською, селищною, міською радою не 

прийнято рішення про затвердження Правил, застосовуються Типові 

правила.  

Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення 

до затверджених Правил.  

(…) 

Стаття 40. Самоврядний контроль у сфері благоустрою населених 

пунктів  

1. Самоврядний контроль у сфері благоустрою населених пунктів 

здійснюється сільськими, селищними, міськими радами та їх виконавчими 

органами.  

2. Для здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, 

виконанням Правил благоустрою території населеного пункту, в тому числі 

організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення 

місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за 

підприємствами, установами, організаціями територій, сільські, селищні, 

міські ради можуть утворювати інспекції з благоустрою населених пунктів.  

3. Самоврядний контроль за станом благоустрою населених пунктів 

здійснюється шляхом:  

1) проведення перевірок території;  

2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;  



3) участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених 

пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення 

відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій;  

4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам 

благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою 

населених пунктів, Правил благоустрою території населеного пункту.  

4. Положення про інспекцію з благоустрою населених пунктів 

затверджується відповідною сільською, селищною або міською радою на 

підставі Типового положення, яке затверджується центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

житлово-комунального господарства. 

{Частина четверта статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом 

N 4710-VI від 17.05.2012 }  

(…) 

Про автомобільні дороги 

Закон України від 8 вересня 2005 року N 2862-IV 

(витяг) 

Цей Закон визначає правові, економічні, організаційні та соціальні 

засади забезпечення функціонування автомобільних доріг, їх будівництва, 

реконструкції, ремонту та утримання в інтересах держави і користувачів 

автомобільних доріг.  

(…) 

Стаття 16. Загальна характеристика та класифікація  

Вулиці і дороги міст та інших населених пунктів знаходяться у віданні 

органів місцевого самоврядування і є комунальною власністю.  

(…) 

Проїзна частина доріг, штучні споруди (мости і шляхопроводи), технічні 

засоби організації дорожнього руху та зовнішнє освітлення на вулицях і 

дорогах міст та інших населених пунктів можуть передаватися безоплатно в 



державну власність, а також з державної в комунальну власність за рішенням 

відповідних органів місцевого самоврядування та Кабінету Міністрів 

України. {Частина четверта статті 16 в редакції Закону N 586-VI) від 

24.09.2008 }  

(…) 

Стаття 19. Основні обов'язки органів місцевого самоврядування 

щодо управління функціонуванням і розвитком вулиць і доріг міст та 

інших населених пунктів  

Основними обов'язками органів місцевого самоврядування у частині 

управління функціонуванням і розвитком вулиць і доріг міст та інших 

населених пунктів є:  

1) забезпечення безперервних, безпечних, економічних та зручних умов 

руху транспортних засобів і пішоходів вулицями і дорогами міст та інших 

населених пунктів;  

2) організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць 

і доріг міст та інших населених пунктів за встановленими для них 

будівельними нормами, державними стандартами та нормами; 

{Пункт 2 статті 19 із змінами, внесеними згідно з Законом N 1704-VI 

від 05.11.2009 }  

3) видача дозволів на прокладання нових та ремонт існуючих мереж у 

межах "червоних ліній" вулиць і доріг міст та інших населених пунктів;  

4) завчасне оповіщення учасників руху і мешканців міст та інших 

населених пунктів про строки та порядок тимчасового обмеження або 

припинення руху транспортних засобів;  

5) здійснення статистичного обліку та паспортизації вулиць і доріг міст 

та інших населених пунктів;  

6) забезпечення дотримання норм природоохоронного законодавства у 

процесі будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міст 

та інших населених пунктів;  



7) видача в установленому порядку дозволів на тимчасове припинення 

руху.  

Стаття 20. Основні права органів місцевого самоврядування щодо 

управління функціонуванням і розвитком вулиць і доріг міст та інших 

населених пунктів  

Органи місцевого самоврядування в частині управління 

функціонуванням і розвитком вулиць і доріг міст та інших населених пунктів 

мають право: 

1) вимагати від учасників дорожнього руху виконання вимог 

нормативно-правових актів України, що регулюють функціонування вулиць і 

доріг міст та інших населених пунктів, у тому числі забезпечення їх 

належного санітарного стану; {Пункт 1 статті 20 із змінами, внесеними 

згідно із Законом N 586-VI від 24.09.2008 }  

2) вимагати відшкодування збитків, завданих діями водіїв, пасажирів та 

пішоходів вулицям і дорогам міст та інших населених пунктів;  

3) вимагати дотримання норм природоохоронного законодавства 

учасниками дорожнього руху та ініціювати притягнення до адміністративної 

відповідальності за забруднення та засмічення вулиць і доріг міст та інших 

населених пунктів;  

4) встановлювати за погодженням з відповідними державними органами 

з безпеки дорожнього руху тимчасові обмеження на рух транспортних 

засобів при проведенні ремонтних та інших робіт на вулицях і дорогах міст 

та інших населених пунктів;  

5) вимагати відшкодування збитків, завданих закриттям руху понад 

встановлені терміни виконання робіт на вулицях і дорогах міст та інших 

населених пунктів;  

6) координувати страхування штучних споруд, інженерних комунікацій, 

а також відповідальності за відшкодування збитків користувачам вулиць і 

доріг міст та інших населених пунктів;  



7) обмежувати або забороняти рух транспортних засобів, навантаження 

на вісь, загальна маса або габарити яких перевищують норми, визначені для 

них державними стандартами, у разі відсутності відповідного спеціального 

погодження;  

8) здійснювати капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених 

пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного 

значення, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів (як 

співфінансування на договірних засадах). 

{Статтю 20 доповнено пунктом 8 згідно із Законом N 490-VIII від 

02.06.2015 }  

Стаття 21. Відповідальність органів місцевого самоврядування за 

функціонування та розвиток вулиць і доріг міст та інших населених 

пунктів  

Органи місцевого самоврядування, що управляють функціонуванням та 

розвитком вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, відповідають за:  

1) стан вулиць і доріг міст та інших населених пунктів відповідно до 

діючих норм, у тому числі щодо безпеки руху транспортних засобів і 

пішоходів;  

2) якість робіт з проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та 

утримання вулиць і доріг міст та інших населених пунктів;  

3) розміщення технічних засобів організації дорожнього руху, об'єктів 

дорожнього сервісу та рекламоносіїв;  

4) відшкодування збитків користувачам вулиць і доріг міст та інших 

населених пунктів, що виникли через їх незадовільний стан, у порядку, 

визначеному законом.  

(…) 

Стаття 40. Фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та 

утримання автомобільних доріг загального користування  

(…) 



Капітальний  та поточний  ремонт  вулиць і доріг населених пунктів та 

інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення,  

може здійснюватися за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів як 

співфінансування на договірних засадах. 

{ Статтю 40 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом N 490-VIII 

від 02.06.2015 }  

(…) 

 

Про регулювання містобудівної діяльності 

Закон України від 17 лютого 2011  року № 3038-VI 

(витяг) 

Цей Закон встановлює правові та організаційні основи містобудівної 

діяльності і спрямований на забезпечення сталого розвитку територій з 

урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.  

 (…) 

Стаття 6. Органи, що здійснюють управління у сфері містобудівної 

діяльності, архітектурно-будівельного контролю та нагляду 

{Назва статті 6 в редакції Закону № 320-VIII від 09.04.2015} 

1. Управління у сфері містобудівної діяльності здійснюється Верховною 

Радою України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері містобудування, центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері містобудування, 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, 

органами державного архітектурно-будівельного контролю, іншими 

уповноваженими органами містобудування та архітектури, місцевими 

державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування. 



{Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

5459-VI від 16.10.2012, № 320-VIII від 09.04.2015} 

2. До уповноважених органів містобудування та архітектури належать 

органи, визначені у статті 13 Закону України "Про архітектурну діяльність". 

{Статтю 6 доповнено частиною другою згідно із Законом № 320-VIII 

від 09.04.2015} 

3. До органів державного архітектурно-будівельного контролю 

належать: 

1) структурні підрозділи з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; 

2) виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю сільських, селищних, міських рад. 

Органом державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду є 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. 

Примірне положення про органи державного архітектурно-будівельного 

контролю затверджується Кабінетом Міністрів України. 

{Статтю 6 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 320-VIII 

від09.04.2015} 

Стаття 7. Зміст управління у сфері містобудівної діяльності, 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду 

1. Управління у сфері містобудівної діяльності та архітектурно-

будівельного контролю здійснюється шляхом: 

1) планування територій на державному, регіональному та місцевому 

рівнях; 

2) моніторингу стану розроблення та реалізації містобудівної 

документації на всіх рівнях; 

3) визначення державних інтересів для їх врахування під час 

розроблення містобудівної документації; 

4) проведення ліцензування і професійної атестації; 



5) розроблення і затвердження будівельних норм, державних стандартів і 

правил, запровадження одночасної дії міжнародних кодів та стандартів; 

6) контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудівної 

діяльності, вимог будівельних норм, державних стандартів і правил, 

положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для 

проектування об’єктів містобудування (далі - вихідні дані), проектної 

документації; 

7) надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання 

(скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та 

будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 

об’єктів: 

виконавчими органами з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю сільських, селищних, міських рад (крім міських рад населених 

пунктів, які є адміністративними центрами областей, та міських рад 

населених пунктів з чисельністю населення понад 50 тисяч) - щодо об’єктів, 

що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними 

наслідками (СС1), розташованих у межах відповідних населених пунктів; 

виконавчими органами з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю міських рад населених пунктів, які є адміністративними центрами 

областей, міських рад населених пунктів з чисельністю населення понад 50 

тисяч, структурними підрозділами з питань державного архітектурно-

будівельного контролю Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій - щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) 

належать до об’єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2) наслідками, 

розташованих у межах відповідних населених пунктів; 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 

з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, через 

головних інспекторів будівельного нагляду - щодо об’єктів, що за класом 

наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1), 

середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, розташованих за межами 



населених пунктів і на території кількох адміністративно-територіальних 

одиниць, щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать 

до об’єктів з середніми наслідками (СС2), розташованих у межах сіл, селищ 

та міст (крім міст, які є адміністративними центрами областей, міст з 

чисельністю населення понад 50 тисяч, міст Києва та Севастополя), а також 

щодо всіх об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до 

об’єктів із значними наслідками (СС3), розташованих у межах населених 

пунктів; 

{Пункт 7 частини першої статті 7 в редакції Закону № 1817-VIII від 

17.01.2017} 

8) здійснення державного архітектурно-будівельного контролю щодо 

об’єктів, розташованих в межах та за межами населених пунктів, на території 

кількох адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у пункті 7 

частини першої цієї статті. 

2. У разі якщо сільські, селищні, міські ради не утворили виконавчі 

органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю, 

повноваження таких органів виконує центральний орган виконавчої влади, 

що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, через відповідних головних інспекторів 

будівельного нагляду. 

(…) 

4. Керівники структурних підрозділів з питань державного архітектурно-

будівельного контролю Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

призначаються на посади та звільняються з посад у порядку, встановленому 

законом. Такі керівники мають відповідати кваліфікаційним вимогам, 

встановленим законодавством України. Протягом трьох днів після 

призначення керівника структурного підрозділу з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю Київська та Севастопольська міські 

державні адміністрації і виконавчі органи сільських, селищних, міських рад 



зобов’язані поінформувати про це центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду. 

5. Структурні підрозділи з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та 

виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю 

сільських, селищних, міських рад у межах делегованих цим Законом 

державних повноважень є підконтрольними центральному органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, а їхні рішення можуть бути розглянуті у 

порядку державного архітектурно-будівельного нагляду або оскаржені до 

суду. 

{Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5496-VI від 

20.11.2012; в редакції Закону № 320-VIII від 09.04.2015} 

Стаття 8. Організація планування та забудови територій 

1. Планування територій здійснюється на державному, регіональному та 

місцевому рівнях відповідними органами виконавчої влади, Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим та органами місцевого самоврядування. 

2. Планування та забудова земельних ділянок здійснюється їх 

власниками чи користувачами в установленому законодавством порядку. 

3. Рішення з питань планування та забудови територій приймаються 

сільськими, селищними, міськими радами та їх виконавчими органами, 

районними, обласними радами, Київською та Севастопольською міськими 

державними адміністраціями в межах визначених законом повноважень з 

урахуванням вимог містобудівної документації. 

{Частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

5459-VI від 16.10.2012} 

(…) 

Стаття 41. Державний архітектурно-будівельний контроль 



1. Державний архітектурно-будівельний контроль - це сукупність 

заходів, спрямованих на дотримання замовниками, проектувальниками, 

підрядниками та експертними організаціями вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час 

виконання підготовчих та будівельних робіт. 

Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється органами 

державного архітектурно-будівельного контролю в порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 

Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється на об’єктах 

будівництва у порядку проведення планових та позапланових перевірок за 

територіальним принципом. 

Плановою перевіркою вважається перевірка, що передбачена планом 

роботи органу державного архітектурно-будівельного контролю, який 

затверджується керівником такого органу. 

Позаплановою перевіркою вважається перевірка, що не передбачена 

планом роботи органу державного архітектурно-будівельного контролю. 

Підставами для проведення позапланової перевірки є: 

1) подання суб’єктом містобудування письмової заяви про проведення 

перевірки об’єкта будівництва або будівельної продукції за його бажанням; 

2) необхідність проведення перевірки достовірності даних, наведених у 

повідомленні про початок виконання підготовчих робіт, повідомленні про 

початок виконання будівельних робіт, декларації про готовність об’єкта до 

експлуатації, протягом трьох місяців з дня подання зазначених документів; 

3) виявлення факту самочинного будівництва об’єкта; 

4) перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог приписів 

органів державного архітектурно-будівельного контролю; 

5) вимога головного інспектора будівельного нагляду центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, про проведення 

перевірки за наявності підстав, передбачених законом; 



6) звернення фізичних чи юридичних осіб про порушення суб’єктом 

містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності; 

7) вимога правоохоронних органів про проведення перевірки. 

Підготовчі та будівельні роботи, які не відповідають вимогам 

законодавства, будівельним нормам, стандартам і правилам, містобудівним 

умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту 

забудови земельної ділянки, виконуються без набуття права на їх виконання, 

підлягають зупиненню до усунення порушень законодавства у сфері 

містобудівної діяльності. 

2. Орган державного архітектурно-будівельного контролю розглядає 

відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення та справи 

про правопорушення у сфері містобудівної діяльності. 

3. Посадові особи органів державного архітектурно-будівельного 

контролю під час перевірки мають право: 

1) безперешкодного доступу до місць будівництва об’єктів та до 

об’єктів, що підлягають обов’язковому обстеженню; 

2) складати протоколи про вчинення правопорушень, акти перевірок та 

накладати штрафи відповідно до закону; 

3) у разі виявлення порушення вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, 

містобудівних умов та обмежень, затвердженого проекту або будівельного 

паспорта забудови земельної ділянки видавати обов’язкові для виконання 

приписи щодо: 

а) усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної 

діяльності, будівельних норм, стандартів і правил; 

б) зупинення підготовчих та будівельних робіт; 

4) проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та 

будівельних робіт вимогам будівельних норм, стандартів і правил, 

затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, 

своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і 



проектною документацією зйомки, замірів, випробувань, а також ведення 

журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках 

паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої 

документації; 

5) проводити перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і 

конструкцій, що використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам 

стандартів, норм і правил згідно із законодавством; 

6) залучати до проведення перевірок представників центральних і 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), 

фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій; 

7) одержувати в установленому законодавством порядку від органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 

та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для 

здійснення державного архітектурно-будівельного контролю. 

Забороняється витребовувати у суб’єктів містобудування інформацію та 

документи податкової, фінансової звітності, щодо оплати праці, руху коштів 

та інші, не пов’язані із здійсненням державного архітектурно-будівельного 

контролю; 

8) вимагати у випадках, визначених законодавством, вибіркового 

розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення 

зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань 

будівельних матеріалів, виробів і конструкцій; 

9) забороняти за вмотивованим письмовим рішенням експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію; 

10) здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з 

використанням фото-, аудіо- та відеотехніки; 

11) здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та 

паспортизації об’єктів, а також за реалізацією заходів щодо забезпечення 

надійності та безпеки під час їх експлуатації. 



На одному об’єкті будівництва, який є предметом державного 

архітектурно-будівельного контролю, приписи про усунення порушення 

вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, 

стандартів і правил, про зупинення підготовчих та будівельних робіт, а також 

складання протоколів про вчинення правопорушень та накладення штрафів 

можуть стосуватися кількох суб’єктів містобудування. 

4. Орган державного архітектурно-будівельного контролю у своїй 

діяльності взаємодіє з органами виконавчої влади, що здійснюють контроль 

за дотриманням природоохоронних, санітарно-гігієнічних, протипожежних 

вимог, вимог у сфері охорони праці, енергозбереження та інших вимог, 

передбачених законом, а також з органами державної статистики, 

Національної поліції, прокуратури та іншими правоохоронними і 

контролюючими органами. 

5. Забезпечення діяльності органу державного архітектурно-

будівельного контролю та його працівників необхідними засобами 

здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

6. Посадові особи органів державного архітектурно-будівельного 

контролю підлягають обов’язковому державному страхуванню у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. 

7. Постанови органів державного архітектурно-будівельного контролю 

можуть бути оскаржені до центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду, або до суду. 

8. У разі заподіяння шкоди, спричинення збитків внаслідок порушення 

працівниками органу державного архітектурно-будівельного контролю 

вимог, встановлених законами, а також вимог щодо перевірок суб’єкт 

господарювання може звернутися до суду із заявою про відшкодування 

матеріальної та моральної шкоди. 



9. Суб’єкт господарювання має право звернутися до суду щодо 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб органу державного 

архітектурно-будівельного контролю. 

{Стаття 41 із змінами, внесеними згідно із Законами № 4220-VI 

від22.12.2011, № 5459-VI від 16.10.2012, № 5496-VI від 20.11.2012, № 320-VIII 

від 09.04.2015, № 766-VIII від 10.11.2015; в редакції Закону № 1817-VIII від 

17.01.2017} 

Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

(…) 

9-1. Установити, що: 

1) на період до утворення (визначення) місцевими органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування органів державного 

архітектурно-будівельного контролю повноваження, визначені цим Законом, 

здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду; 

{Абзац пункту 9-1 розділу V набирає чинності з 01.09.2015 - див. пункт 

1 розділу II Закону № 320-VIII від 09.04.2015} 

2) органи державного архітектурно-будівельного контролю утворюються 

(визначаються) Київською та Севастопольською міськими державними 

адміністраціями і органами місцевого самоврядування виходячи з 

можливостей та потреб відповідних територій; 

3) органи державного архітектурно-будівельного контролю діють на 

підставі примірного положення про них, затвердженого Кабінетом Міністрів 

України відповідно до цього закону; 

{Абзац пункту 9-1 розділу V набирає чинності з 01.09.2015 - див. пункт 

1 розділу II Закону № 320-VIII від 09.04.2015} 

4) за зверненням відповідного органу місцевого самоврядування до 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, 



створюється спільна комісія з передачі відповідної документації та 

вирішення питань, пов’язаних з утворенням та функціонуванням органу 

державного архітектурно-будівельного контролю. 

{Абзац пункту 9-1 розділу V набирає чинності з 01.09.2015 - див. пункт 

1 розділу II Закону № 320-VIII від 09.04.2015} 

Орган державного архітектурно-будівельного контролю починає 

здійснювати повноваження, визначені Законом України "Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у 

сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного 

законодавства", на наступний день після затвердження акта спільної комісії. 

{Абзац пункту 9-1 розділу V набирає чинності з 01.09.2015 - див. пункт 

1 розділу II Закону № 320-VIII від 09.04.2015} 

Документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних 

робіт, отримані та чинні на день набрання чинності Законом України "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації 

повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення 

містобудівного законодавства", є чинними до завершення будівництва 

об’єктів. 

{Абзац пункту 9-1 розділу V набирає чинності з 01.09.2015 - див. пункт 

1 розділу II Закону № 320-VIII від 09.04.2015} 

Внесення змін до таких документів, скасування їх реєстрації або 

анулювання, а також державний архітектурно-будівельний контроль та 

прийняття в експлуатацію об’єктів, що споруджуються на підставі таких 

документів, здійснюють органи державного архітектурно-будівельного 

контролю, визначені статтями 6 та 7 Закону України "Про регулювання 

містобудівної діяльності". 

{Абзац пункту 9-1 розділу V набирає чинності з 01.09.2015 - див. пункт 

1 розділу II Закону № 320-VIII від 09.04.2015} 

{Розділ V доповнено пунктом 9-1 згідно із Законом № 320-VIII від 

09.04.2015} 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/320-19/paran211#n211
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/320-19/paran211#n211
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/320-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17/paran76#n76


Про житлово-комунальні послуги 

Закон України від 9 листопада 2017 року № 2189-VIII 

(витяг) 

Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі надання та 

споживання житлово-комунальних послуг.  

(…) 

Стаття 4. Повноваження органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг 

(…) 

3. До повноважень органів місцевого самоврядування належать: 

1) затвердження та виконання місцевих програм у сфері житлово-

комунального господарства, участь у розробленні та виконанні відповідних 

державних і регіональних програм; 

2) встановлення цін/тарифів на комунальні послуги відповідно до закону; 

3) затвердження норм споживання комунальних послуг; 

4) інформування населення відповідно до законодавства про стан 

виконання місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, а 

також про відповідність якості житлово-комунальних послуг нормативам, 

нормам, стандартам та правилам; 

5) здійснення моніторингу стану виконання місцевих програм розвитку 

житлово-комунального господарства; 

6) встановлення одиниці виміру обсягу наданих послуг з поводження з 

побутовими відходами; 

7) прийняття рішення про початок та закінчення опалювального періоду з 

урахуванням кліматичних умов згідно з будівельними нормами і правилами, 

правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, державними 

санітарними нормами і правилами та іншими нормативними документами; 

{Частину третю статті 4 доповнено пунктом 7 згідно із Законом № 

1060-IX від 03.12.2020} 



8) передача відомостей до електронного реєстру багатоквартирних 

будинків; 

{Частину третю статті 4 доповнено пунктом 8 згідно із Законом № 

1060-IX від 03.12.2020} 

9) зберігання та забезпечення доступу до технічної та іншої передбаченої 

законодавством документації на багатоквартирні будинки та їх прибудинкові 

території, зокрема документів за обов’язковим переліком, визначеним 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства, 

документів, на підставі яких багатоквартирний будинок прийнято в 

експлуатацію, технічних паспортів будинків, планів інженерних мереж, 

документів, що засвідчують право власності чи користування земельними 

ділянками, документації щодо проведення робіт з капітального ремонту в 

багатоквартирних будинках; 

{Частину третю статті 4 доповнено пунктом 9 згідно із Законом № 

1060-IX від 03.12.2020} 

10) зберігання примірників рішень (протоколів) загальних зборів 

співвласників багатоквартирних будинків та розміщення на своїх офіційних 

веб-сайтах інформації про рішення, прийняті такими зборами. 

{Частину третю статті 4 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 

1060-IX від 03.12.2020} 

 (…) 

Стаття 10. Ціни (тарифи) на житлово-комунальні послуги 

1. Ціни (тарифи) на житлово-комунальні послуги встановлюються за 

домовленістю сторін, крім випадків, коли відповідно до закону ціни (тарифи) 

є регульованими. У такому разі ціни (тарифи) встановлюються 

уповноваженими законом державними органами або органами місцевого 

самоврядування відповідно до закону. 



2. Вартість послуг з управління багатоквартирним будинком визначається 

за домовленістю сторін, крім випадку обрання управителя органом місцевого 

самоврядування. 

Якщо управитель визначений органом місцевого самоврядування на 

конкурсних засадах, ціна послуги з управління багатоквартирним будинком 

визначається на рівні ціни, запропонованої в конкурсній пропозиції 

переможцем конкурсу. 

{Абзац другий частини другої статті 10 в редакції Закону № 1060-IX від 

03.12.2020} 

Така ціна протягом строку дії договору управління може змінюватися 

виключно за погодженням сторін з підстав та в порядку, визначених таким 

договором. 

3. Ціна послуги з управління багатоквартирним будинком 

встановлюється договором про надання послуг з управління 

багатоквартирним будинком з розрахунку на один квадратний метр загальної 

площі житлового або нежитлового приміщення, якщо інше не визначено 

договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, та 

включає: 

1) витрати на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової 

території і поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку 

відповідно до кошторису витрат на утримання багатоквартирного будинку та 

прибудинкової території, крім витрат на обслуговування 

внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання 

відповідної комунальної послуги, у разі укладення індивідуальних договорів 

про надання такої послуги, за умовами яких обслуговування таких систем 

здійснюється виконавцем; 

2) винагороду управителю, яка визначається за згодою сторін. 

Кошторис витрат на утримання багатоквартирного будинку та 

прибудинкової території є невід’ємною частиною договору про надання 

послуг з управління багатоквартирним будинком. 



Кошторис витрат на утримання багатоквартирного будинку та 

прибудинкової території враховує обов’язковий перелік робіт (послуг), який 

затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального 

господарства, а також періодичність виконання (надання) робіт (послуг) з 

утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території. 

Управитель у порядку та з періодичністю, визначеними договором, та/або 

на вимогу споживача зобов’язаний інформувати споживача про фактичні 

витрати та виконані (надані) роботи (послуги) з утримання і ремонту 

спільного майна багатоквартирного будинку та його прибудинкової 

території. 

{Абзац шостий частини третьої статті 10 в редакції Закону № 1060-IX 

від 03.12.2020} 

На вимогу органу місцевого самоврядування надається інформація про 

кількісні та якісні показники наданих послуг з управління, їхню вартість, а 

також галузева звітність. 

У разі якщо прибудинкова територія багатоквартирного будинку не 

оформлена у власність або користування співвласників багатоквартирного 

будинку, прибирання та інші послуги з обслуговування території навколо 

такого багатоквартирного будинку можуть бути включені до кошторису 

витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території 

(у тому числі при визначенні управителя на конкурсних засадах) виключно за 

згодою споживачів із визначенням на договірних засадах та погодженням з 

органом місцевого самоврядування меж та площі території, яку співвласники 

згодні утримувати. 

{Частину третю статті 10 доповнено абзацом восьмим згідно із 

Законом № 1060-IX від 03.12.2020} 

4. Інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні 

послуги з обґрунтуванням такої необхідності здійснюється виконавцями 

відповідних послуг в порядку, затвердженому центральним органом 



виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сфері житлово-комунального господарства. 

На вимогу органу місцевого самоврядування надається інформація про 

кількісні та якісні показники наданих комунальних послуг, їхню вартість, а 

також галузева звітність. 

5. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну 

цін/тарифів на комунальні послуги виконавець у строк, що не перевищує 15 

днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам з посиланням на 

рішення відповідних органів. 

 (…) 

Стаття 15. Порядок укладання, зміни і припинення договорів про 

надання послуг з управління багатоквартирним будинком 

1. Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком 

(зміни до нього) від імені всіх співвласників багатоквартирного будинку 

укладається з визначеним відповідно до законодавства управителем 

співвласником (співвласниками), уповноваженим (уповноваженими) на це 

рішенням зборів співвласників. Такий договір підписується на умовах, 

затверджених зборами співвласників, та є обов’язковим для виконання всіма 

співвласниками. 

У випадках, визначених законом, договір про надання послуг з 

управління багатоквартирним будинком укладається від імені співвласників 

багатоквартирного будинку уповноваженою особою органу місцевого 

самоврядування. 

В одному багатоквартирному будинку договір про надання послуг з 

управління може укладатися одночасно не більш як з одним управителем. 

Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком 

укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення 

зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону 

про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий 

однорічний строк. 



2. Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, 

укладений від імені співвласників багатоквартирного будинку 

уповноваженою особою органу місцевого самоврядування, може бути 

достроково розірваний у випадках та порядку, визначених законом. 

(…) 

Стаття 25. Послуга з поводження з побутовими відходами 

1. Споживачі зобов’язані укласти договір про поводження з побутовими 

відходами з особою, визначеною у встановленому законодавством порядку. 

Якщо інше не визначено законом, об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку, управитель багатоквартирного будинку або інша 

уповноважена особа, яка укладає колективний договір про надання 

комунальних послуг, згідно з правилами благоустрою території населеного 

пункту, розробленими з урахуванням схеми санітарного очищення 

населеного пункту та затвердженими органом місцевого самоврядування, має 

право на вибір серед визначених у встановленому законодавством порядку 

виконавців послуг з поводження з побутовими відходами. 

2. Одиницею виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими 

відходами є кілограм, тонна, кубічний метр або інша одиниця, визначена 

правилами надання відповідної комунальної послуги, що затверджуються 

уповноваженим законом органом. 

Одиниця виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими 

відходами встановлюється органом місцевого самоврядування. 

3. Критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є дотримання 

графіка вивезення побутових відходів, дотримання правил надання послуг з 

поводження з побутовими відходами, дотримання вимог законодавства щодо 

надання послуг з вивезення побутових відходів. 

4. Послуга з поводження з побутовими відходами надається згідно з 

умовами договору, що укладається з урахуванням особливостей, визначених 

цим Законом, та вимогами правил надання послуг з поводження з 

побутовими відходами, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. 



5. У разі запровадження роздільного збирання побутових відходів при 

встановленні цін/тарифів на послугу з поводження з побутовими відходами 

не враховується вартість операцій з поводження з роздільно зібраними 

(відсортованими) корисними компонентами цих відходів. 

(…) 

Компетенція у сфері екології та цивільного захисту 

Кодекс цивільного захисту України 

Закон України від 2 жовтня 2012 року № 5403-VI 

(витяг) 

Стаття 1. Відносини, що регулюються Кодексом цивільного захисту 

України 

Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із 

захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та 

майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням 

єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження 

органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

органів місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, 

іноземців та осіб без громадянства, підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності. 

(…) 

Стаття 19. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого 

самоврядування у сфері цивільного захисту 

1. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих 

державних адміністрацій у сфері цивільного захисту належить: 

1) забезпечення цивільного захисту на відповідній території; 

2) створення територіальних підсистем та їх ланок, забезпечення 

виконання ними завдань; 

{Пункт 2 частини першої статті 19 в редакції Закону № 2081-IX від 

17.02.2022} 



3) забезпечення реалізації вимог техногенної безпеки на потенційно 

небезпечних об’єктах та інших суб’єктах господарювання, які можуть 

створити реальну загрозу виникнення аварії, що належать до сфери їх 

управління; 

4) розроблення та забезпечення реалізації регіональних, місцевих 

програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих 

на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх 

виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки; 

5) створення та керівництво аварійно-рятувальними службами, 

формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, місцевою 

та добровільною пожежною охороною, забезпечення їх діяльності, 

здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням; 

{Пункт 5 частини першої статті 19 в редакції Закону № 2081-IX від 

17.02.2022} 

6) створення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, та підтримання у 

постійній готовності територіальної системи централізованого оповіщення, 

здійснення її модернізації та забезпечення функціонування; 

{Пункт 6 частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2228-IX від 21.04.2022} 

7) забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і 

виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з 

вадами зору та слуху формі; 

8) організація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній території, а також 

радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та 

інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій; 

8-1) забезпечення пожежної безпеки на відповідних територіях та 

об’єктах, забезпечення функціонування пожежно-рятувальних підрозділів 

місцевої пожежної охорони для гасіння пожеж; 



{Частину першу статті 19 доповнено пунктом 8-1 згідно із Законом № 

1259-IX від 19.02.2021 - вводиться в дію з 17.06.2021} 

9) організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

10) організація та проведення евакуації населення, матеріальних і 

культурних цінностей у безпечні райони, їх розміщення та 

життєзабезпечення населення; 

{Пункт 10 частини першої статті 19 в редакції Закону № 2081-IX від 

17.02.2022} 

11) контроль за станом навколишнього природного середовища, 

санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією, за місцями захоронення 

біологічних матеріалів, заражених активними формами бактерій; 

12) розроблення та здійснення на відповідній території заходів, 

спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів 

господарювання, що належать до сфери їх управління, в особливий період; 

13) підготовка пропозицій щодо віднесення території та населених 

пунктів до груп цивільного захисту та подання їх центральному органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту; 

{Пункт 13 частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 2081-IX від 17.02.2022, № 2228-IX від 21.04.2022} 

14) віднесення відповідно до основних показників суб’єктів 

господарювання, що належать до сфери їх управління, до категорії 

цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, що 

встановлюється Кабінетом Міністрів України; 

15) створення і використання матеріальних резервів для запобігання та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

16) завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів 

індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах 

хімічного забруднення і зонах спостереження суб’єктів господарювання 



радіаційної небезпеки I і II категорій, та формувань цивільного захисту, а 

також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки; 

17) взаємодія з центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері цивільного захисту, щодо виконання завдань 

цивільного захисту; 

{Пункт 17 частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2228-IX від 21.04.2022} 

18) організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від 

надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або 

внаслідок таких дій; 

19) забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок 

надзвичайної ситуації, зокрема виплати матеріальної допомоги; 

20) створення на регіональному та місцевому рівнях комісій з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення 

надзвичайних ситуацій - спеціальних комісій з їх ліквідації (за потреби), 

забезпечення їх функціонування; 

21) затвердження планів комплектування територіальних курсів, 

навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності, забезпечення проходження на таких курсах та в центрах 

навчання посадових осіб і працівників місцевих державних адміністрацій, 

суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, з числа 

керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та 

здійсненням заходів цивільного захисту, організація навчання населення діям 

у надзвичайних ситуаціях; 

{Пункт 21 частини першої статті 19 в редакції Закону № 2081-IX від 

17.02.2022} 

22) організація виконання вимог законодавства щодо створення, 

використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд 

цивільного захисту; 

23) визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту; 



24) планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в 

особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття 

населення; 

25) прийняття рішень про подальше використання захисних споруд 

цивільного захисту державної та комунальної власності; 

26) організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту; 

27) здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних 

споруд цивільного захисту; 

28) організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд 

цивільного захисту, виключення їх за погодженням з центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, 

з фонду таких споруд; 

{Пункт 28 частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2228-IX від 21.04.2022} 

29) розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на 

поліпшення пожежної безпеки суб’єктів господарювання, що належать до 

сфери їх управління; 

30) здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, 

передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами. 

2. До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері цивільного 

захисту належить: 

1) забезпечення цивільного захисту на відповідній території; 

2) створення субланок ланок територіальних підсистем, забезпечення 

виконання ними завдань; 

{Пункт 2 частини другої статті 19 в редакції Закону № 2081-IX від 

17.02.2022} 

3) забезпечення реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки на 

суб’єктах господарювання, що належать до сфери їх управління, які можуть 

створити реальну загрозу виникнення аварії; 



4) розроблення та забезпечення реалізації програм та планів заходів у 

сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і 

територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, 

забезпечення техногенної та пожежної безпеки; 

5) створення аварійно-рятувальних служб, формувань та спеціалізованих 

служб цивільного захисту, місцевої та добровільної пожежної охорони, 

керівництво ними, забезпечення їх діяльності, здійснення контролю за 

готовністю до дій за призначенням; 

{Пункт 5 частини другої статті 19 в редакції Закону № 2081-IX від 

17.02.2022} 

6) створення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, та підтримання у 

постійній готовності місцевої системи централізованого оповіщення про 

загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її модернізації та 

забезпечення функціонування; 

{Пункт 6 частини другої статті 19 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2228-IX від 21.04.2022} 

7) забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і 

виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з 

вадами зору та слуху формі; 

8) організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 

відповідній території, а також радіаційного, хімічного, біологічного, 

медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків 

таких ситуацій; 

{Пункт 8 частини другої статті 19 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2081-IX від 17.02.2022} 

8-1) забезпечення пожежної безпеки на відповідних територіях та 

об’єктах, забезпечення функціонування пожежно-рятувальних підрозділів 

місцевої пожежної охорони для гасіння пожеж; 



{Частину другу статті 19 доповнено пунктом 8-1 згідно із Законом № 

1259-IX від 19.02.2021 - вводиться в дію з 17.06.2021} 

9) організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

10) організація та здійснення евакуації населення, матеріальних і 

культурних цінностей у безпечні райони, їх розміщення та 

життєзабезпечення населення; 

{Пункт 10 частини другої статті 19 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2081-IX від 17.02.2022} 

11) контроль за станом навколишнього природного середовища, 

санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією; 

12) розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення 

сталого функціонування суб’єктів господарювання в особливий період, що 

належать до сфери їх управління; 

13) підготовка пропозицій щодо віднесення території та населених 

пунктів до груп цивільного захисту та подання їх Раді міністрів Автономної 

Республіки Крим, відповідним обласним державним адміністраціям; 

{Пункт 13 частини другої статті 19 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2081-IX від 17.02.2022} 

14) віднесення суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх 

управління, до категорій цивільного захисту відповідно до основних 

показників та затвердження їх переліку; 

15) створення і використання матеріальних резервів для запобігання та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

16) забезпечення завчасного накопичення і підтримання у постійній 

готовності засобів індивідуального захисту для населення та формувань 

цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю 

та розвідки; 

{Пункт 16 частини другої статті 19 в редакції Закону № 2081-IX від 

17.02.2022} 



17) взаємодія з центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері цивільного захисту, щодо виконання завдань 

цивільного захисту; 

{Пункт 17 частини другої статті 19 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2228-IX від 21.04.2022} 

18) організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від 

надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або 

внаслідок таких дій; 

19) забезпечення складення довідок про визнання особи постраждалою 

внаслідок надзвичайної ситуації, списків (реєстрів) постраждалих внаслідок 

надзвичайної ситуації, відповідно до яких надається матеріальна допомога, 

списків загиблих осіб на підставі їх ідентифікації; 

20) забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок 

надзвичайної ситуації, зокрема виплати матеріальної допомоги; 

21) створення згідно з вимогами цього Кодексу комісій з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення 

надзвичайних ситуацій - спеціальних комісій з їх ліквідації (за потреби), 

забезпечення їх функціонування; 

{Пункт 21 частини другої статті 19 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2081-IX від 17.02.2022} 

22) забезпечення проходження в установлені строки навчання з питань 

цивільного захисту посадових осіб, працівників органів місцевого 

самоврядування, суб’єктів господарювання комунальної власності з числа 

керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та 

здійсненням заходів цивільного захисту, організація навчання населення діям 

у надзвичайних ситуаціях, формування планів проведення і облік проведених 

спеціальних об’єктових навчань та тренувань з питань цивільного захисту на 

відповідній території; 

{Пункт 22 частини другої статті 19 в редакції Закону № 2081-IX від 

17.02.2022} 



23) організація виконання вимог законодавства щодо створення, 

використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд 

цивільного захисту; 

24) визначення за погодженням з місцевими державними адміністраціями 

потреби фонду захисних споруд цивільного захисту; 

{Пункт 24 частини другої статті 19 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2081-IX від 17.02.2022} 

25) планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в 

особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття 

населення; 

26) прийняття рішень про подальше використання захисних споруд 

цивільного захисту державної та комунальної власності у разі банкрутства 

(ліквідації) суб’єкта господарювання, на балансі якого вона перебуває, та 

безхазяйних захисних споруд; 

27) організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту; 

28) здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних 

споруд цивільного захисту; 

29) організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд 

цивільного захисту, виключення їх за погодженням з центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, 

з фонду захисних споруд цивільного захисту; 

{Пункт 29 частини другої статті 19 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2228-IX від 21.04.2022} 

30) реалізація заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки 

суб’єктів господарювання комунальної форми власності; 

31) здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, 

передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами. 

3. Організація заходів цивільного захисту здійснюється в: 



територіальних підсистемах - Радою міністрів Автономної Республіки 

Крим, місцевими державними адміністраціями та підрозділами з питань 

цивільного захисту, які створюються у їх складі; 

ланках територіальних підсистем - районними державними 

адміністраціями та підрозділами з питань цивільного захисту, які 

створюються у їх складі; 

субланках ланок територіальних підсистем - виконавчими органами 

міських, селищних і сільських рад та підрозділами з питань цивільного 

захисту, які створюються у їх складі. 

{Частина третя статті 19 в редакції Закону № 2081-IX від 17.02.2022} 

 (…) 

Стаття 26. Формування цивільного захисту 

1. Формування цивільного захисту поділяються на об’єктові і 

територіальні. 

2. Формування цивільного захисту утворюються для проведення великих 

обсягів робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, воєнних (бойових) 

дій чи терористичних актів, а також для проведення відновлювальних робіт, 

які потребують залучення великої кількості населення і техніки: 

1) об’єктові - у суб’єктах господарювання, які володіють спеціальною 

технікою і майном, а працівники підготовлені до дій в умовах надзвичайних 

ситуацій - суб’єктом господарювання; 

2) територіальні (шляхом об’єднання об’єктових формувань цивільного 

захисту на відповідній території): 

а) в Автономній Республіці Крим - Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим; 

б) в області, містах Києві та Севастополі, районі - відповідною місцевою 

державною адміністрацією; 

в) у міській, селищній та сільській територіальній громаді - органом 

місцевого самоврядування. 



{Підпункт "в" пункту 2 частини другої статті 26 в редакції Закону № 

2081-IX від 17.02.2022} 

3. Формування цивільного захисту користуються правами, визначеними 

цим Кодексом для спеціалізованих служб цивільного захисту. 

4. Права і обов’язки працівників суб’єкта господарювання, які 

призначаються до складу формувань цивільного захисту, визначаються цим 

Кодексом та іншими законами. 

Підготовка працівників, яких призначено до складу формувань 

цивільного захисту, здійснюється на територіальних курсах, у навчально-

методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, а також 

безпосередньо у роботодавця відповідно до порядку навчання населення діям 

у надзвичайних ситуаціях, затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

{Частину четверту статті 26 доповнено абзацом другим згідно із 

Законом № 2081-IX від 17.02.2022} 

5. Порядок створення формувань цивільного захисту, їх завдання та 

функції визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 27. Добровільні формування цивільного захисту 

1. Добровільні формування цивільного захисту утворюються під час 

загрози або виникнення надзвичайних ситуацій для проведення допоміжних 

робіт із запобігання або ліквідації наслідків таких ситуацій за рішенням Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим, центрального органу виконавчої 

влади, місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування. 

(…) 

Стаття 30. Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних 

ситуацій 

(…) 

3. Встановлення сигнально-гучномовних пристроїв та електронних 

інформаційних табло покладається на органи місцевого самоврядування, 

суб’єкти господарювання. Місця встановлення сигнально-гучномовних 



пристроїв та електронних інформаційних табло визначаються органами 

місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання. 

(…) 

Стаття 32. Укриття населення у фонді захисних споруд цивільного 

захисту 

{Назва статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2081-IX від 

17.02.2022} 

1. До захисних споруд цивільного захисту належать: 

1) сховище - герметична споруда для захисту людей, в якій протягом 

певного часу створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних 

факторів, які виникають внаслідок надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) 

дій та терористичних актів; 

2) протирадіаційне укриття - негерметична споруда для захисту людей, в 

якій створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого 

опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості та дії звичайних 

засобів ураження. 

{Пункт 2 частини першої статті 32 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2081-IX від 17.02.2022} 

2. Для укриття населення також використовуються споруди подвійного 

призначення - наземні або підземні споруди чи їх окремі частини, що 

спроектовані або пристосовані для використання за основним 

функціональним призначенням, у тому числі для захисту населення, та в яких 

створені умови для тимчасового перебування людей. 

В особливий період нарощування фонду захисних споруд цивільного 

захисту здійснюється шляхом будівництва швидкоспоруджуваних захисних 

споруд цивільного захисту та створення найпростіших укриттів. 

Швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту - це споруда, 

що зводиться (виготовляється, монтується) за короткий час із спеціальних 

конструкцій (виробів), вимоги до яких встановлюються будівельними 

нормами, стандартами та правилами. 



Найпростіше укриття - це фортифікаційна споруда, цокольне або 

підвальне приміщення, інша споруда підземного простору, в якій можливе 

тимчасове перебування людей з метою зниження комбінованого ураження 

від небезпечних чинників, а також від дії засобів ураження в особливий 

період. 

Захисні споруди цивільного захисту, споруди подвійного призначення та 

найпростіші укриття складають фонд захисних споруд цивільного захисту і 

належать до засобів колективного захисту. 

{Частина друга статті 32 в редакції Закону № 2081-IX від 17.02.2022} 

3. Укриттю підлягають: 

1) у сховищах: 

а) працівники найбільшої працюючої зміни суб’єктів господарювання, 

віднесених до відповідних категорій цивільного захисту та розташованих у 

зонах можливих значних руйнувань населених пунктів; 

{Підпункт "а" пункту 1 частини третьої статті 32 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 2081-IX від 17.02.2022} 

б) працівники найбільшої працюючої зміни атомних електростанцій, 

інших ядерних установок, працівники суб’єктів господарювання, які 

забезпечують функціонування таких станцій (установок) та перебувають у 

зоні можливих значних руйнувань навколо них; 

{Підпункт "б" пункту 1 частини третьої статті 32 в редакції Закону № 

2081-IX від 17.02.2022} 

в) працівники найбільшої працюючої зміни суб’єктів господарювання, 

віднесених до категорії особливої важливості цивільного захисту та 

розташованих за межами зон можливих значних руйнувань населених 

пунктів; 

{Підпункт "в" пункту 1 частини третьої статті 32 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 2081-IX від 17.02.2022} 



г) хворі, медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони 

здоров’я, які не підлягають евакуації в безпечне місце і перебувають у зонах 

можливих значних руйнувань населених пунктів; 

{Підпункт "г" пункту 1 частини третьої статті 32 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 2081-IX від 17.02.2022} 

2) у протирадіаційних укриттях - населення, у тому числі працівники 

суб’єктів господарювання, хворі, медичний та обслуговуючий персонал 

закладів охорони здоров’я, евакуйоване населення, яке проживає або працює 

в зонах можливого небезпечного і значного радіоактивного забруднення, 

крім тих, хто підлягає укриттю у сховищах; 

{Пункт 2 частини третьої статті 32 в редакції Закону № 2081-IX від 

17.02.2022} 

3) у спорудах подвійного призначення - населення, яке підлягає укриттю 

в захисних спорудах цивільного захисту, крім таких споруд, що мають 

перебувати в постійній готовності до використання за призначенням; 

{Пункт 3 частини третьої статті 32 в редакції Закону № 2081-IX від 

17.02.2022} 

4) у найпростіших укриттях - населення, яке не підлягає укриттю в 

захисних спорудах та спорудах подвійного призначення. 

{Частину третю статті 32 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 

2081-IX від 17.02.2022} 

4. Для вирішення питань щодо укриття категорій населення, визначених 

частиною третьою цієї статті, центральні органи виконавчої влади, інші 

органи державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві 

державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та суб’єкти 

господарювання завчасно створюють фонд таких споруд. 

{Частина четверта статті 32 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2081-IX від 17.02.2022} 



5. Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного 

захисту, виключення таких споруд з фонду та ведення його обліку 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

{Частина п'ята статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2081-IX від 17.02.2022} 

6. Проектування, будівництво, пристосування і розміщення захисних 

споруд та споруд подвійного призначення здійснюються згідно з нормами, 

які розробляються відповідно до Закону України "Про будівельні норми". 

{Частина шоста статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2081-IX від 17.02.2022} 

7. Вимоги щодо утримання та експлуатації захисних споруд 

визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері цивільного захисту. 

{Частина сьома статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2228-IX від 21.04.2022} 

8. Утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до 

використання за призначенням здійснюється суб’єктами господарювання, на 

балансі яких вони перебувають (у тому числі споруд, що не увійшли до їх 

статутних капіталів у процесі приватизації (корпоратизації), за рахунок 

власних коштів. 

9. У разі використання однієї захисної споруди кількома суб’єктами 

господарювання вони беруть участь в утриманні споруди відповідно до 

укладених між ними договорів. 

10. Захисні споруди цивільного захисту можуть використовуватися у 

мирний час для господарських, культурних і побутових потреб у порядку, що 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

11. З моменту виключення захисної споруди із фонду споруд цивільного 

захисту вона втрачає статус захисної споруди цивільного захисту. Володіння, 

користування та розпорядження спорудами, які втратили статус захисних 

споруд цивільного захисту, здійснюється відповідно до закону. 



12. Захисні споруди цивільного захисту державної та комунальної 

власності не підлягають приватизації (відчуженню). 

13. Захисні споруди у мирний час можуть передаватися в оренду для 

задоволення господарських, культурних та побутових потреб із збереженням 

цільового призначення таких споруд, крім тих, що перебувають у постійній 

готовності до використання за призначенням, а саме: 

1) в яких розташовані пункти управління; 

2) призначених для укриття працівників суб’єктів господарювання, що 

мають об’єкти підвищеної небезпеки; 

3) розташованих у зонах спостереження атомних електростанцій та 

призначених для укриття населення під час радіаційних аварій. 

14. Особливості оренди захисних споруд визначаються типовим 

договором оренди, який затверджується Кабінетом Міністрів України. 

15. Контроль за готовністю захисних споруд цивільного захисту до 

використання за призначенням забезпечує центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, спільно з 

відповідними органами та підрозділами цивільного захисту, місцевими 

державними адміністраціями. 

{Частина п'ятнадцата статті 32 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2228-IX від 21.04.2022} 

Стаття 33. Заходи з евакуації 

1. Евакуація проводиться на державному, регіональному, місцевому або 

об’єктовому рівні. 

2. Залежно від особливостей надзвичайної ситуації встановлюються такі 

види евакуації: 

1) обов’язкова; 

2) загальна або часткова; 

3) тимчасова або безповоротна. 

3. Рішення про проведення евакуації приймають: 

1) на державному рівні - Кабінет Міністрів України; 



2) на регіональному рівні - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації; 

3) на місцевому рівні - районні, районні у містах Києві чи Севастополі 

державні адміністрації, відповідні органи місцевого самоврядування; 

4) на об’єктовому рівні - керівники суб’єктів господарювання. 

4. У разі виникнення радіаційних аварій рішення про евакуацію 

населення, яке може потрапити або потрапило до зони радіоактивного 

забруднення, приймається Радою міністрів Автономної Республіки Крим та 

місцевими державними адміністраціями на підставі інформації суб’єктів 

господарювання, які експлуатують ядерні установки, про випадки порушень 

у їх роботі та прогнозоване дозове навантаження на населення. 

{Частина четверта статті 33 в редакції Закону № 2081-IX від 

17.02.2022} 

5. У невідкладних випадках керівник робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, а в разі його відсутності - керівник аварійно-

рятувальної служби, який першим прибув у зону надзвичайної ситуації, може 

прийняти рішення про проведення екстреної евакуації населення із зони 

надзвичайної ситуації або зони можливого ураження. 

6. Обов’язкова евакуація населення завчасно планується та проводиться у 

разі виникнення загрози: 

{Абзац перший частини шостої статті 33 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 2081-IX від 17.02.2022} 

1) аварій з викидом радіоактивних та небезпечних хімічних речовин; 

2) катастрофічного затоплення місцевості; 

3) масових лісових і торф’яних пожеж, землетрусів, зсувів, інших 

геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів; 

4) збройних конфліктів (з районів можливих бойових дій, які 

визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України на особливий 

період, у безпечні райони); 



{Пункт 4 частини шостої статті 33 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2081-IX від 17.02.2022} 

5) надзвичайних ситуацій на арсеналах, базах (складах) озброєння, ракет, 

боєприпасів і компонентів ракетного палива, інших 

вибухопожежонебезпечних об’єктах Збройних Сил України та/або 

військових формувань, створених відповідно до законів України, а також 

суб’єктів господарювання, які використовують у своїй діяльності 

вибухопожежонебезпечні об’єкти. 

{Частину шосту статті 33 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 

2081-IX від 17.02.2022} 

7. Загальна евакуація проводиться для всіх категорій населення із зон: 

1) можливого радіоактивного та хімічного забруднення; 

2) катастрофічного затоплення місцевості з чотиригодинним добіганням 

проривної хвилі при руйнуванні гідротехнічних споруд; 

3) можливого ураження в разі виникнення надзвичайних ситуацій на 

арсеналах, базах (складах) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів 

ракетного палива, інших вибухопожежонебезпечних об’єктах Збройних Сил 

України та/або військових формувань, створених відповідно до законів 

України, а також суб’єктів господарювання, які використовують у своїй 

діяльності вибухопожежонебезпечні об’єкти. 

{Частину сьому статті 33 доповнено пунктом 3 згідно із Законом № 

2081-IX від 17.02.2022} 

8. Часткова евакуація проводиться для вивезення категорій населення, які 

за віком чи станом здоров’я у разі виникнення надзвичайної ситуації не 

здатні самостійно вжити заходів щодо збереження свого життя або здоров’я, 

а також осіб, які відповідно до законодавства доглядають (обслуговують) 

таких осіб. Часткова евакуація може проводитися також для інших категорій 

населення за рішенням органів і посадових осіб, зазначених у частині 

четвертій цієї статті. 

9. Проведення евакуації забезпечується шляхом: 



1) утворення регіональних, місцевих та об’єктових органів з евакуації; 

2) планування евакуації; 

3) визначення безпечних районів, придатних для розміщення 

евакуйованого населення та майна; 

4) організації оповіщення керівників суб’єктів господарювання і 

населення про початок евакуації; 

5) організації управління евакуацією; 

6) життєзабезпечення евакуйованого населення в місцях їх безпечного 

розміщення; 

7) навчання населення діям під час проведення евакуації. 

10. За рішенням органів, зазначених у частині третій цієї статті (крім 

керівників суб’єктів господарювання), для виведення чи вивезення основної 

частини населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових 

дій залучаються у порядку, встановленому законом, транспортні засоби 

суб’єктів господарювання, а в разі безпосередньої загрози життю або 

здоров’ю населення - усі наявні транспортні засоби суб’єктів 

господарювання та громадян. 

Кількість, види та типи транспортних засобів, що планується залучити 

під час евакуації населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих 

бойових дій, визначаються органом, який прийняв рішення про залучення 

транспортних засобів. 

{Частину десяту статті 33 доповнено абзацом другим згідно із 

Законом № 2081-IX від 17.02.2022} 

11. Суб’єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких 

залучені, компенсуються вартість надання послуг і розмір фактичних 

(понесених) витрат за рахунок коштів, що виділяються з відповідного 

бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози 

її виникнення, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

12. Працівник суб’єкта господарювання, власник, користувач, водій 

транспортного засобу, які відмовилися від надання послуг з перевезення 



населення у зв’язку з надзвичайною ситуацією, несуть відповідальність 

відповідно до закону. 

13. Евакуація громадян України та членів їхніх сімей з території інших 

держав, на якій виникли надзвичайні ситуації або існує загроза їх 

виникнення, проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. 

Координація заходів, пов’язаних з плануванням і проведенням евакуації, 

передбаченої цією частиною, здійснюється центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

зовнішніх зносин. 

{Частина тринадцята статті 33 в редакції Закону № 2081-IX від 

17.02.2022} 

14. Евакуація матеріальних і культурних цінностей проводиться у разі 

загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть заподіяти їм 

шкоду, за наявності часу на її проведення. 

Перелік, обсяг матеріальних і культурних цінностей та черговість 

проведення їх евакуації визначаються органами державної влади, суб’єктами 

господарювання, у віданні або власності яких перебувають зазначені 

цінності, та враховуються під час планування заходів з евакуації. 

{Частину чотирнадцяту статті 33 доповнено абзацом другим згідно із 

Законом № 2081-IX від 17.02.2022} 

15. Порядок проведення евакуації визначається Кабінетом Міністрів 

України. 

Перелік адміністративно-територіальних одиниць, з яких проводиться 

евакуація населення, матеріальних і культурних цінностей в особливий 

період з районів можливих бойових дій, визначається Кабінетом Міністрів 

України. 

{Частину п’ятнадцяту статті 33 доповнено абзацом другим згідно із 

Законом № 2081-IX від 17.02.2022} 



Перелік матеріальних і культурних цінностей, що перебувають у 

державній власності та підлягають обов’язковій евакуації з районів 

можливих бойових дій, визначається Кабінетом Міністрів України. 

{Частину п’ятнадцяту статті 33 доповнено абзацом третім згідно із 

Законом № 2081-IX від 17.02.2022} 

Організація евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей в 

особливий період здійснюється з урахуванням положень Закону 

України "Про правовий режим воєнного стану"; 

{Частину п’ятнадцяту статті 33 доповнено абзацом четвертим згідно 

із Законом № 2081-IX від 17.02.2022} 

16. Планування, організація та проведення заходів з евакуації 

здійснюється відповідно до методики, що затверджується центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері цивільного захисту. 

{Частина шістнадцята статті 33 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 2081-IX від 17.02.2022, № 2228-IX від 21.04.2022} 

(…) 

Стаття 39. Організація навчання населення діям у надзвичайних 

ситуаціях 

1. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях здійснюється: 

1) за місцем роботи - працюючого населення; 

2) за місцем навчання - здобувачів освіти; 

{Пункт 2 частини першої статті 39 в редакції Закону № 2228-IX від 

21.04.2022} 

3) за місцем проживання - непрацюючого населення. 

2. Організація навчання діям у надзвичайних ситуаціях покладається: 

1) працюючого та непрацюючого населення - на центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, 

Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, 

органи місцевого самоврядування, які розробляють і затверджують 



відповідні організаційно-методичні вказівки та програми з підготовки 

населення до таких дій; 

{Пункт 1 частини другої статті 39 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2228-IX від 21.04.2022} 

(…) 

Стаття 51. Забезпечення техногенної безпеки органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання 

1. Діяльність із забезпечення техногенної безпеки є складовою 

виробничої, експлуатаційної та іншої діяльності відповідних посадових осіб і 

працівників підприємств, установ, організацій. Ця вимога відображається у 

відповідних статутах або положеннях. 

2. Забезпечення техногенної безпеки суб’єкта господарювання 

покладається на його керівника. 

3. Забезпечення техногенної безпеки під час проектування, будівництва 

об’єктів, будівель і споруд покладається на орган архітектури, замовників, 

забудовників, проектні та будівельні організації. 

4. Забезпечення техногенної безпеки в жилих приміщеннях державного, 

комунального, приватного житлового фонду, фонду житлово-будівельних 

кооперативів покладається на житлово-експлуатаційні організації, 

квартиронаймачів та власників квартир, а в жилих будинках приватного 

житлового фонду - на їх власників або наймачів, якщо це обумовлено 

договором найму. 

(…) 

Стаття 63. Добровільна пожежна охорона 

1. У суб’єктів господарювання, населених пунктах для здійснення заходів 

із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння органи місцевого 

самоврядування за рішенням територіальних громад, а також керівники 

суб’єктів господарювання можуть утворювати пожежно-рятувальні 

підрозділи для забезпечення добровільної пожежної охорони. 



2. Пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення добровільної 

пожежної охорони суб’єктів господарювання утворюються з числа їх 

працівників, а населених пунктів - з числа громадян, які постійно 

проживають у зазначеному населеному пункті. 

3. Порядок забезпечення добровільної пожежної охорони, права та 

обов’язки осіб, які є членами добровільної пожежної охорони, визначаються 

положенням про добровільну пожежну охорону, яке затверджується 

керівником суб’єкта господарювання чи органом місцевого самоврядування, 

що її утворив, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. 

{Частина третя статті 63 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2228-IX від 21.04.2022} 

4. Порядок функціонування добровільної пожежної охорони визначається 

Кабінетом Міністрів України. 

5. З метою забезпечення добровільної пожежної охорони Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи 

місцевого самоврядування і суб’єкти господарювання можуть надавати 

пожежно-рятувальним підрозділам у користування будинки, споруди, 

спеціальні службові приміщення, засоби зв’язку, пожежну техніку та інше 

необхідне майно, яке перебуває у комунальній власності, власності громадян 

- жителів цих населених пунктів (за їх згодою) та суб’єктів господарювання. 

6. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення добровільної 

пожежної охорони може здійснюватися також за рахунок членських внесків, 

дотацій, прибутку від власної господарської діяльності, прибутку від майна 

добровільної пожежної охорони, дивідендів, надходжень від страхових 

компаній, пожертвувань громадян і юридичних осіб, інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

 (…) 

Стаття 72. Пункти управління 



1. Для забезпечення сталого управління суб’єктами забезпечення 

цивільного захисту та реалізації функцій, передбачених на особливий період, 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами 

господарювання використовується державна система пунктів управління. 

2. Перелік органів державної влади, які створюють пункти управління 

державної системи, та вимоги до них визначаються Кабінетом Міністрів 

України. 

3. Перелік та кількість засобів управління, якими обладнуються пункти 

управління, порядок їх використання визначаються органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування, яким вони належать, залежно 

від завдань, що вирішуються на такому пункті управління. 

(…) 

Стаття 81. Життєзабезпечення постраждалих 

(…) 

4. Організація життєзабезпечення постраждалих покладається: 

1) в Автономній Республіці Крим - на Раду міністрів Автономної 

Республіки Крим; 

2) в областях, містах Києві та Севастополі - на обласні, Київську та 

Севастопольську міські державні адміністрації; 

3) у районах - на районні державні адміністрації; 

4) на території міських, селищних та сільських територіальних громад 

(крім міст Києва та Севастополя) - на органи місцевого самоврядування. 

{Пункт 4 частини четвертої статті 81 в редакції Закону № 2081-IX від 

17.02.2022} 

 (…) 

Стаття 82. Проведення відновлювальних робіт 

1. Організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт за 

наслідками надзвичайних ситуацій покладаються на відповідні центральні 

органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, 



місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, керівників 

суб’єктів господарювання, на території яких виникла надзвичайна ситуація. 

2. До проведення відновлювальних робіт за рішеннями органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування залучаються 

підпорядковані їм сили цивільного захисту, місцеве населення. 

3. Відновлювальні роботи проводяться за рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів, суб’єктів господарювання, інших джерел. Рішення про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету приймаються Кабінетом 

Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими 

державними адміністраціями, виконавчими органами місцевого 

самоврядування, суб’єктами господарювання відповідно до рівня 

надзвичайної ситуації. 

4. Загальні обсяги фінансування, що виділяються для проведення 

відновлювальних робіт, визначаються відповідно до проектно-кошторисної 

документації або зведених кошторисних розрахунків на проведення таких 

робіт, які готуються в установленому порядку. 

(…) 

Стаття 86. Забезпечення житлом постраждалих внаслідок 

надзвичайних ситуацій 

1. Забезпечення житлом постраждалих, житло яких стало непридатним 

для проживання внаслідок надзвичайної ситуації, здійснюється місцевими 

державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та 

суб’єктами господарювання шляхом: 

1) надання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового 

проживання; 

2) позачергового надання житла, збудованого за замовленням місцевих 

державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та суб’єктів 

господарювання; 

3) будівництва житлових будинків для постраждалих; 

4) закупівлі квартир або житлових будинків. 



(…) 

Стаття 92. Підготовка до дій за призначенням органів управління та 

сил цивільного захисту 

1. Підготовка до дій за призначенням органів управління цивільного 

захисту здійснюється під час проведення командно-штабних (штабних) та 

інших навчань і тренувань. 

2. Підготовка до дій за призначенням сил цивільного захисту 

здійснюється під час проведення спеціальних, показових, експериментальних 

навчань і тренувань з питань цивільного захисту. 

3. Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил 

цивільного захисту визначається Кабінетом Міністрів України. 

4. Організація підготовки до дій за призначенням сил цивільного захисту 

покладається на центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, до сфери 

управління яких належать відповідні сили цивільного захисту, та на органи 

місцевого самоврядування, в управлінні яких перебувають сили цивільного 

захисту. Безпосередню підготовку до дій за призначенням відповідних сил 

цивільного захисту здійснюють їх керівники, які несуть за це персональну 

відповідальність. 

(…) 

Стаття 97. Матеріально-технічне забезпечення 

1. Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого 

самоврядування та суб’єкти господарювання забезпечують підпорядковані їм 

підрозділи з питань цивільного захисту, сили цивільного захисту та інші 

організації, діяльність яких спрямована на виконання завдань і заходів з 

питань цивільного захисту, засобами цивільного захисту, іншим майном, 

службовими, навчальними, господарськими та підсобними приміщеннями, 

іншими об’єктами та спорудами (пожежними депо, сховищами для техніки, 

тренувальними залами, спортивними майданчиками), складськими площами 



в обсягах, необхідних для їх діяльності, а також надають у встановленому 

порядку земельні ділянки для їх розташування. 

Стаття 98. Створення та використання матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

1. Матеріальні резерви для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій створюються з метою їх використання у разі загрози 

або виникнення надзвичайних ситуацій. 

2. Матеріальні резерви для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій створюються центральним органом виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту (оперативний 

матеріальний резерв), іншими центральними органами виконавчої влади 

(відомчий матеріальний резерв), місцевими державними адміністраціями, 

органами місцевого самоврядування (регіональний та місцевий матеріальні 

резерви) та суб’єктами господарювання (об’єктовий матеріальний резерв). 

{Частина друга статті 98 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2228-IX від 21.04.2022} 

3. Порядок створення та використання матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій визначається 

Кабінетом Міністрів України. 

(…) 

Стаття 130. Планування діяльності єдиної державної системи 

цивільного захисту 

1. Для організації діяльності єдиної державної системи цивільного 

захисту Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим, центральними органами виконавчої влади, місцевими 

державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, 

суб’єктами господарювання розробляються та затверджуються: 

1) план реагування на надзвичайні ситуації (розробляється у масштабі 

України, галузі, Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та 

Севастополя, району, територіальної громади, району у місті, суб’єкта 



господарювання (крім об’єкта підвищеної небезпеки), а суб’єктами 

господарювання (крім об’єктів підвищеної небезпеки) з чисельністю 

працюючого персоналу 50 осіб і менше розробляється та затверджується 

інструкція щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або 

виникнення надзвичайних ситуацій;{Пункт 1 частини першої статті 130 в 

редакції Закону № 2081-IX від 17.02.2022} 

2) план локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної 

небезпеки; 

3) план цивільного захисту на особливий період (розробляється у 

масштабі України, галузі, Автономної Республіки Крим, області, міст Києва 

та Севастополя, району, території відповідної територіальної громади, 

району у місті, а також суб’єкта господарювання, який продовжує роботу у 

воєнний час та який віднесено до категорії цивільного захисту); 

{Пункт 3 частини першої статті 130 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2081-IX від 17.02.2022} 

4) план основних заходів цивільного захисту України на рік; 

5) план основних заходів цивільного захисту центрального органу 

виконавчої влади, місцевого органу виконавчої влади, виконавчого органу 

міської, районної у містах (у разі її створення), селищної, сільської ради на 

рік;{Пункт 5 частини першої статті 130 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2081-IX від 17.02.2022} 

6) план проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій державного рівня у мирний час або відповідні заходи 

в мобілізаційних планах щодо проведення такої цільової мобілізації 

(розробляється на всіх рівнях); 

7) план реагування на ядерні та радіаційні аварії (розробляється у 

масштабі України); 

{Частину першу статті 130 доповнено пунктом 7 згідно із Законом № 2081-

IX від 17.02.2022} 



8) план проведення заходів з евакуації населення (працівників), 

матеріальних і культурних цінностей у разі загрози або виникнення 

надзвичайних ситуацій (розробляється у масштабі галузі, Автономної 

Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, району, територіальної 

громади, району у місті, суб’єкта господарювання).{Частину першу статті 

130 доповнено пунктом 8 згідно із Законом № 2081-IX від 17.02.2022} 

2. Порядок розроблення планів визначається Кабінетом Міністрів 

України. 

Стаття 131. Облік надзвичайних ситуацій 

1. В Україні ведеться єдиний облік надзвичайних ситуацій, зокрема 

пожеж. 

2. Облік надзвичайних ситуацій та пожеж ведеться у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. 

3. Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого 

самоврядування, суб’єкти господарювання зобов’язані вести облік 

надзвичайних ситуацій, зокрема пожеж, які виникають на їх територіях та 

об’єктах, подавати у встановленому порядку відповідну статистичну 

звітність, аналізувати причини виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж і 

вживати заходів до їх недопущення. 

(…) 

 

Про охорону навколишнього природного середовища 

Закон України від 25 червня 1991 року № 1264-XII 

(витяг) 

Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи організації 

охорони навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і 

майбутніх поколінь. 

 (…) 

Стаття 4. Право власності на природні ресурси 



Природні ресурси України є власністю Українського народу. 

Від імені Українського народу права власника здійснюють органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування у межах, 

визначених Конституцією України, цим та іншими законами України. 

Громадяни України мають право користуватися природними ресурсами 

України відповідно до цього та інших законів. 

{Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3180-XII від 

21.05.93; в редакції Закону № 5456-VI від 16.10.2012} 

(…) 

Стаття 15. Повноваження місцевих рад у галузі охорони 

навколишнього природного середовища 

Місцеві ради несуть відповідальність за стан навколишнього природного 

середовища на своїй території і в межах своєї компетенції: 

а) забезпечують реалізацію екологічної політики України, екологічних 

прав громадян; 

б) дають згоду на розміщення на своїй території підприємств, установ і 

організацій у порядку, визначеному законом; 

{Пункт "б" частини першої статті 15 в редакції Закону № 2637-IV від 

02.06.2005} 

в) затверджують з урахуванням екологічних вимог проекти планіровки і 

забудови населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових 

вузлів; 

г) видають (переоформлюють, видають дублікати, анулюють) дозволи на 

спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення у випадках, 

передбачених законом; 

{Пункт "г" частини першої статті 15 в редакції Закону № 4713-VI від 

17.05.2012} 

д) затверджують місцеві екологічні програми; 

е) організовують вивчення навколишнього природного середовища; 



є) створюють і визначають статус резервних, в тому числі й валютних, 

фондів для фінансування програм та інших заходів щодо охорони 

навколишнього природного середовища; 

{Пункт "є" статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 186/98-

ВР від 05.03.98} 

ж) організують в разі необхідності проведення екологічної експертизи; 

з) забезпечують інформування населення про стан навколишнього 

природного середовища, функціонування місцевих екологічних 

автоматизованих інформаційно-аналітичних систем; 

{Пункт "з" частини першої статті 15 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 254-IV від 28.11.2002} 

и) організують роботу по ліквідації екологічних наслідків аварій, 

залучають до цих робіт підприємства, установи та організації, незалежно від 

їх підпорядкування та форм власності, і громадян; 

і) приймають рішення про організацію територій та об'єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають 

особливій охороні; 

ї) здійснюють контроль за додержанням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища. 

(…) 

Місцеві ради можуть здійснювати й інші повноваження відповідно до 

цього та інших законів України. 

{Частина друга статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

5456-VI від 16.10.2012} 

(…) 

Стаття 19. Компетенція виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад у галузі охорони навколишнього природного середовища 

{Назва статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 

16.10.2012} 



Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у галузі охорони 

навколишнього природного середовища в межах своєї компетенції: 

а) здійснюють реалізацію рішень відповідних рад; 

б) координують діяльність підприємств, установ та організацій, 

розташованих на території відповідно села, селища, міста, незалежно від 

форм власності та підпорядкування; 

{Пункт "б" частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 5456-VI від 16.10.2012} 

в) організують розробку місцевих екологічних програм; 

(…) 

д) затверджують за поданням обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки 

Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань 

охорони навколишнього природного середовища для підприємств, установ та 

організацій ліміти використання природних ресурсів, за винятком ресурсів 

загальнодержавного значення, ліміти скидів забруднюючих речовин у 

навколишнє природне середовище, за винятком скидів, що призводять до 

забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення або 

навколишнього природного середовища за межами відповідно села, селища, 

міста; 

{Пункт "д" статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законами № 81/96-

ВР від 06.03.96, № 1288-XIV від 14.12.99, № 2556-III від 21.06.2001, № 5456-

VI від 16.10.2012, № 1193-VII від 09.04.2014} 

е) організують збір, переробку, утилізацію і захоронення відходів на 

своїй території; 

{Пункт "е" статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1288-

XIV від 14.12.99} 

є) формують і використовують місцеві фонди охорони навколишнього 

природного середовища у складі місцевих бюджетів; 



{Пункт "є" статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 186/98-

ВР від 05.03.98} 

(…) 

з) забезпечують систематичне та оперативне інформування населення, 

підприємств, установ, організацій та громадян про стан навколишнього 

природного середовища, захворюваності населення; 

и) організують екологічну освіту та екологічне виховання громадян; 

і) приймають рішення про організацію територій та об'єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення. 

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад можуть здійснювати 

й інші повноваження відповідно до цього та інших законів України. 

{Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

5456-VI від 16.10.2012} 

{Стаття 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 186/98-ВР від 

05.03.98; текст статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-

VI від 16.10.2012} 

(…) 

Стаття 25-1. Екологічне інформаційне забезпечення 

(…) 

Екологічне інформаційне забезпечення здійснюється органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування в межах їх 

повноважень шляхом: 

а) підготовки центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, 

і подання на розгляд Верховної Ради України щорічної Національної доповіді 

про стан навколишнього природного середовища в Україні, а після її 

розгляду Верховною Радою України - опублікування окремим виданням та 

розміщення в системі Інтернет; 

б) щорічного інформування Радою міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласними державними адміністраціями, Київською та 



Севастопольською міськими державними адміністраціями відповідних рад та 

населення про стан навколишнього природного середовища відповідних 

територій; 

в) систематичного інформування населення через засоби масової 

інформації про стан навколишнього природного середовища, динаміку його 

змін, джерела забруднення, розміщення відходів чи іншої зміни 

навколишнього природного середовища і характер впливу екологічних 

факторів на здоров'я людей; 

г) негайного інформування про надзвичайні екологічні ситуації; 

ґ) передачі інформації, отриманої в результаті проведення моніторингу 

довкілля, каналами інформаційних зв'язків органам, уповноваженим 

приймати рішення щодо отриманої інформації; 

д) забезпечення вільного доступу до екологічної інформації, яка не 

становить державної таємниці і міститься у списках, реєстрах, архівах та 

інших джерелах. 

{Закон доповнено статтею 25-1 згідно із Законом № 254-IV від 

28.11.2002} 

(…) 

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення 

Закон України від 24 лютого 1994 року № 4004-XII 

(витяг) 

Цей Закон регулює суспільні відносини, які виникають у сфері 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, визначає відповідні 

права і обов'язки державних органів, підприємств, установ, організацій та 

громадян, встановлює порядок організації державної санітарно-

епідеміологічної служби і здійснення державного санітарно-

епідеміологічного нагляду в Україні. 

(…) 

Стаття 8. Захист прав громадян, підприємств, установ і організацій 



Рішення і дії посадових осіб органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, а також громадян, якими порушено права підприємств, 

установ, організацій чи громадян з питань забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя, можуть бути оскаржені в порядку, 

встановленому законом. 

{Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3037-III від 

07.02.2002} 

(…) 

Стаття 18. Вимоги до господарсько-питного водопостачання і місць 

водокористування 

Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування зобов'язані 

забезпечити жителів міст та інших населених пунктів питною водою, 

кількість та якість якої повинні відповідати вимогам санітарних норм і 

державного стандарту. Виробничий контроль за якістю питної води в процесі 

її добування, обробки та у розподільних мережах здійснюють підприємства 

водопостачання. 

{Частина перша статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

1602-VII від 22.07.2014} 

Вода відкритих водойм, що використовується для господарсько-питного 

водопостачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку, з 

лікувальною метою, а також вода водойм у межах населених пунктів повинна 

відповідати санітарним нормам. 

Підприємства, установи, організації, що використовують водойми (у 

тому числі моря) для скидання стічних, дренажних, поливних та інших 

забруднених вод, повинні забезпечити якість води у місцях 

водокористування відповідно до вимог санітарних норм. 

Для водопроводів господарсько-питного водопостачання, їх джерел 

встановлюються зони санітарної охорони із спеціальним режимом. Порядок 

встановлення і режим цих зон визначаються законодавством України. 

(…) 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1602-18/paran119#n119
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1602-18/paran119#n119


Стаття 20. Умови виховання та навчання 

Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, 

установи, організації, власники і адміністрація навчально-виховних закладів 

та громадяни, які організують або здійснюють навчальні та виховні процеси, 

зобов'язані забезпечити для цього умови, що відповідають вимогам 

санітарних норм, здійснювати заходи, спрямовані на збереження і зміцнення 

здоров'я, гігієнічне виховання відповідних груп населення та вивчення ними 

основ гігієни. 

Режими навчання та виховання, навчально-трудове навантаження дітей і 

підлітків підлягають обов'язковому погодженню з відповідними органами 

державної санітарно-епідеміологічної служби. 

{Частина друга статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

5460-VI від 16.10.2012} 

Стаття 21. Гігієнічне навчання і виховання громадян 

(…) 

Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, 

установи та організації зобов'язані брати участь і створювати умови для 

гігієнічного навчання і виховання громадян, пропаганди здорового способу 

життя. 

Стаття 22. Вимоги до жилих та виробничих приміщень, територій, 

засобів виробництва і технологій 

Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, 

установи, організації та громадяни зобов'язані утримувати надані в 

користування чи належні їм на праві власності жилі, виробничі, побутові та 

інші приміщення відповідно до вимог санітарних норм. 

У процесі експлуатації виробничих, побутових та інших приміщень, 

споруд, обладнання, устаткування, транспортних засобів, використання 

технологій їх власник зобов'язаний створити безпечні і здорові умови праці 

та відпочинку, що відповідають вимогам санітарних норм, здійснювати 



заходи, спрямовані на запобігання захворюванням, отруєнням, травмам, 

забрудненню навколишнього середовища. 

Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, 

установи, організації та громадяни зобов'язані утримувати надані в 

користування чи належні їм на праві власності земельні ділянки і території 

відповідно до вимог санітарних норм. 

(…) 

Стаття 24. Захист населення від шкідливого впливу шуму, 

неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 

підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких 

видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на 

здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних 

факторів зобов'язані: 

здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, 

технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження 

утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами; 

забезпечувати під час роботи закладів громадського харчування, 

торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, 

культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і 

розважальних заходів тощо рівні звучання звуковідтворювальної апаратури 

та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих площадках, а також 

рівні шуму в прилеглих до них жилих і громадських будівлях, що не 

перевищують рівнів, установлених санітарними нормами; 

вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів 

шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких 

територіях (захищені об'єкти): 

1) жилих будинків і прибудинкових територіях; 

2) лікувальних, санаторно-курортних закладів, будинків-інтернатів, 

закладів освіти, культури; 



3) готелів і гуртожитків; 

4) розташованих у межах населених пунктів закладів громадського 

харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та 

грального бізнесу; 

5) інших будівель і споруд, у яких постійно чи тимчасово перебувають 

люди; 

6) парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території 

мікрорайонів і груп житлових будинків. 

(…) 

Сільські, селищні, міські ради затверджують правила додержання тиші в 

населених пунктах і громадських місцях, якими з урахуванням особливостей 

окремих територій (курортні, лікувально-оздоровчі, рекреаційні, заповідні 

тощо) установлюються заборони та обмеження щодо певних видів 

діяльності, що супроводжуються утворенням шуму, а також установлюється 

порядок проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням 

вибухових речовин і піротехнічних засобів. 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в межах 

повноважень, встановлених законом, забезпечують контроль за додержанням 

керівниками та посадовими особами підприємств, установ, організацій усіх 

форм власності, а також громадянами санітарного та екологічного 

законодавства, правил додержання тиші в населених пунктах і громадських 

місцях, інших нормативно-правових актів у сфері захисту населення від 

шкідливого впливу шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних 

факторів. 

{Стаття 24 в редакції Закону № 1745-IV від 03.06.2004) 

Стаття 25. Застосування та знешкодження хімічних речовин і 

матеріалів, біологічних засобів 

Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, 

установи, організації та громадяни у разі застосування хімічних речовин і 

матеріалів, продуктів біотехнології зобов'язані дотримувати санітарних норм. 



(…) 

Стаття 30. Запобігання особливо небезпечним, небезпечним 

інфекційним хворобам, масовим неінфекційним захворюванням 

(отруєнням) та радіаційним ураженням 

(…) 

У разі виникнення чи загрози виникнення або поширення особливо 

небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних 

захворювань (отруєнь), радіаційних уражень населення органи виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування за поданням відповідних головних 

державних санітарних лікарів у межах своїх повноважень можуть 

запроваджувати у встановленому законом порядку на відповідних територіях 

чи об'єктах особливі умови та режими праці, навчання, пересування і 

перевезення, спрямовані на запобігання та ліквідацію цих захворювань та 

уражень. 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 

підприємства, установи та організації зобов'язані забезпечувати своєчасне 

проведення масових профілактичних щеплень, дезінфекційних, 

дезінсекційних, дератизаційних, інших необхідних санітарних і 

протиепідемічних заходів. 

(…) 

Про захист населення від інфекційних хвороб 

Закон України від 6 квітня 2000 року N 1645-III 

(витяг) 

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади діяльності 

органів  виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій, спрямованої на запобігання виникненню і поширенню 

інфекційних хвороб людини, локалізацію та ліквідацію їх спалахів та 

епідемій, встановлює права, обов'язки та відповідальність юридичних і 

фізичних осіб у сфері захисту населення від інфекційних хвороб.  

 (…) 



Стаття 5. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері 

захисту населення від інфекційних хвороб  

Органи місцевого самоврядування у сфері захисту населення від 

інфекційних хвороб:  

забезпечують проведення профілактичних і протиепідемічних заходів на 

територіях населених пунктів, у місцях масового відпочинку населення та 

рекреаційних зонах, а також робіт по ліквідації епідемій та спалахів 

інфекційних хвороб і вирішують питання фінансового та матеріально-

технічного забезпечення цих заходів і робіт;  

здійснюють комплексні заходи, спрямовані на ліквідацію епідемій, 

спалахів інфекційних хвороб та їх наслідків;  

забезпечують участь у боротьбі з інфекційними хворобами закладів та 

установ охорони здоров'я усіх форм власності, а також вдосконалення мережі 

спеціалізованих закладів та установ охорони здоров'я, діяльність яких 

пов'язана із захистом населення  від інфекційних хвороб;  

забезпечують доступність і безоплатність надання медичної допомоги 

хворим на інфекційні хвороби у державних і комунальних закладах охорони 

здоров'я;  

забезпечують відповідно до законодавства громадян пільгових категорій 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення для лікування і 

профілактики інфекційних хвороб;  

вирішують інші питання у межах повноважень, визначених законом.  

(…) 

Стаття 16. Захист населення від інфекційних хвороб, спільних для 

тварин і людей (зооантропонозних інфекцій) 

Захист населення від інфекційних хвороб, спільних для тварин і людей 

(зооантропонозних інфекцій), забезпечується проведенням ветеринарно-

санітарних, протиепізоотичних, профілактичних і протиепідемічних заходів 

під час догляду за тваринами, виробництва, переробки та реалізації продукції 

тваринництва, дотриманням усіма господарюючими суб'єктами вимог 



ветеринарних, санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і 

норм, а також контролем місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування за їх дотриманням. 

З метою запобігання виникненню та поширенню зооантропонозних 

інфекцій серед людей місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування: 

затверджують комплексні програми і плани профілактики та боротьби з 

цими інфекціями; 

затверджують правила утримання тварин у домашніх умовах, виділяють і 

облаштовують на територіях населених пунктів місця для їх вигулювання, 

забезпечують відлов, тимчасове утримання та регулювання чисельності 

бродячих тварин; 

забезпечують систематичне проведення дератизації на територіях 

населених пунктів, у місцях масового відпочинку населення та рекреаційних 

зонах. 

Стаття 17. Права та обов'язки громадян та їх об'єднань у сфері 

захисту населення від інфекційних хвороб 

Громадяни та їх об'єднання мають право на отримання достовірної 

інформації щодо епідемічної ситуації в Україні. 

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, органи 

державної санітарно-епідеміологічної служби та заклади охорони здоров'я 

зобов'язані періодично повідомляти через засоби масової інформації про 

епідемічну ситуацію та здійснювані протиепідемічні заходи. 

{Частина друга статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

5460-VI від 16.10.2012} 

За відмову у наданні інформації, умисне перекручення або приховування 

об'єктивних даних про захворювання населення на інфекційні хвороби 

посадові особи органів, та закладів, зазначених у частині другій цієї статті, 

несуть відповідальність згідно із законом. 



{Частина третя статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

5460-VI від 16.10.2012} 

Громадяни та їх об'єднання мають право брати участь в обговоренні 

питань щодо розміщення та будівництва об'єктів, що можуть негативно 

впливати на епідемічну ситуацію, проектів державних цільових, 

регіональних і місцевих програм з питань захисту населення від інфекційних 

хвороб і вносити пропозиції з цих питань до відповідних органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, установ і організацій. 

{Частина четверта статті 17 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 3421-IV від 09.02.2006} 

(…) 

Стаття 21. Обов'язкові профілактичні медичні огляди 

Обов'язкові попередні (до прийняття на роботу) та періодичні 

профілактичні медичні огляди працівників окремих професій, виробництв та 

організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може 

призвести до поширення інфекційних хвороб, проводяться за рахунок 

роботодавців у порядку, встановленому законодавством. 

Обов'язковим профілактичним медичним оглядам підлягають 

неповнолітні, учні загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних 

закладів та студенти вищих навчальних закладів, інші категорії осіб 

відповідно до закону. 

У разі погіршення епідемічної ситуації за поданням відповідного 

головного державного санітарного лікаря рішеннями органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування для працівників, зазначених у 

частині першій цієї статті, можуть проводитися позачергові обов'язкові 

профілактичні медичні огляди. 

(…) 

Стаття 30. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування в умовах карантину  



На територіях, де встановлено карантин, місцевим органам виконавчої 

влади та органам місцевого самоврядування надається право: 

залучати підприємства, установи, організації незалежно від форм 

власності до виконання заходів з локалізації та ліквідації епідемії чи спалаху 

інфекційної хвороби; 

залучати для тимчасового використання транспортні засоби, будівлі, 

споруди, обладнання, інше майно підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності, необхідне для здійснення профілактичних і 

протиепідемічних заходів, із наступним повним відшкодуванням у 

встановленому законом порядку його вартості або витрат, пов'язаних з його 

використанням; 

установлювати особливий режим в’їзду, виїзду на території карантину та 

окремих адміністративно-територіальних одиниць громадян і транспортних 

засобів, а у разі необхідності - проводити санітарний огляд речей, багажу, 

транспортних засобів та вантажів; 

{Абзац четвертий статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

555-IX від 13.04.2020} 

запроваджувати більш жорсткі, ніж встановлені нормативно-правовими 

актами, вимоги щодо якості, умов виробництва, виготовлення та реалізації 

продуктів харчування, режиму обробки та якості питної води; 

установлювати особливий порядок проведення профілактичних і 

протиепідемічних, у тому числі дезінфекційних, та інших заходів; 

створювати на в’їздах, виїздах на території карантину та окремих 

адміністративно-територіальних одиниць, що знаходяться на території 

карантину, контрольно-пропускні пункти, залучати в установленому порядку 

для роботи в цих пунктах військовослужбовців, працівників, матеріально-

технічні та транспортні засоби підприємств, установ, організацій незалежно 

від форм власності, частин та підрозділів центральних органів виконавчої 

влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового 

будівництва, охорони громадського порядку. 



{Абзац сьомий статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

5460-VI від 16.10.2012, № 555-IX від 13.04.2020} 

Стаття 31. Обсерватори, тимчасові заклади охорони здоров’я 

(спеціалізовані шпиталі) 

У разі встановлення карантину на час його дії та відповідно до потреби 

органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування утворюють на 

території карантину тимчасові заклади охорони здоров’я (спеціалізовані 

шпиталі), обсерватори. Тимчасові заклади охорони здоров’я (спеціалізовані 

шпиталі) утворюються за рішенням органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування з метою додаткового забезпечення надання 

медичної допомоги населенню з можливістю використання приміщень і 

майна інших закладів і установ. 

 (…) 

Стаття 32. Обмежувальні протиепідемічні заходи 

Обмежувальні протиепідемічні заходи встановлюються місцевими 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за 

поданням відповідного головного державного санітарного лікаря у разі, коли 

в окремому населеному пункті, у дитячому виховному, навчальному чи 

оздоровчому закладі виник спалах інфекційної хвороби або склалася 

неблагополучна епідемічна ситуація, що загрожує поширенням інфекційних 

хвороб. Обмеженням підлягають ті види господарської та іншої діяльності, 

що можуть сприяти поширенню інфекційних хвороб. 

Види і тривалість обмежувальних протиепідемічних заходів 

встановлюються залежно від особливостей перебігу інфекційної хвороби, 

стану епідемічної ситуації та обставин, що на неї впливають. 

(…) 

Стаття 37. Робота в осередках інфекційних хвороб 

(…) 

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 

підприємства, установи, організації незалежно від форм власності зобов'язані 



всебічно сприяти проведенню робіт в осередках інфекційних хвороб, 

оперативно надавати працівникам, які їх виконують, достовірну інформацію 

щодо епідемічної ситуації, а в необхідних випадках забезпечувати їх 

транспортом, засобами зв'язку, приміщеннями для роботи та відпочинку, 

продуктами харчування, спеціальним одягом, взуттям, захисними засобами 

та засобами для санітарної обробки тощо. 

(…) 

Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення 

Закон України від 10 січня 2002 року  N 2918-III 

(витяг) 

 Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади 

функціонування системи питного водопостачання, спрямовані на гарантоване 

забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я людини питною 

водою.  

(…) 

Стаття 13. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері 

питної води, питного водопостачання та водовідведення  

{Назва статті 13 із змінами, внесеними згідно з Законом N 2047-VIII від 

18.05.2017}  

До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері питної  води, 

питного водопостачання та водовідведення належать: {Абзац перший статті 

13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }  

затвердження з урахуванням вимог законодавства у сфері питної води, 

питного водопостачання та водовідведення проектів містобудівних програм, 

генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної 

документації; { Абзац другий статті 13 із змінами, внесеними згідно із 

Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }  

затвердження та реалізація місцевих програм у сфері питної води, 

питного водопостачання та водовідведення, участь у розробленні та 



реалізації відповідних  державних і місцевих програм;{Абзац третій статті 

13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017}  

надання згоди на розміщення на  відповідній території нових або 

реконструкцію діючих об'єктів, діяльність яких може завдати шкоди 

джерелам та системам питного водопостачання та/або системам 

водовідведення;{Абзац четвертий статті 13 із змінами, внесеними згідно із 

Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }  

затвердження місцевих правил приймання стічних вод до систем 

централізованого водовідведення  відповідних  населених пунктів; {Статтю 

13 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 } 

впровадження централізованого водовідведення у населених пунктах, 

популяційний еквівалент яких становить 2 тисячі і більше;  

{Статтю 13 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2047-VIII від 

18.05.2017}  

визначення популяційного еквівалента населеного пункту, уразливих та 

менш уразливих зон відповідно до порядку визначення популяційного 

еквівалента населеного пункту та критеріїв визначення уразливих та менш 

уразливих зон, затверджених центральним органом  виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері  охорони  навколишнього 

природного середовища;{Статтю 13 доповнено новим абзацом згідно із 

Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }  

прийняття рішень з проведення державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи проектів господарської діяльності, що можуть негативно 

вплинути на якість питної води та системи питного водопостачання; {Абзац 

статті 13 із змінами, внесеними згідно із  Законом  N  2059-VIII  від 

23.05.2017 }  

здійснення контролю за якістю питної води, використанням та охороною 

джерел і систем питного водопостачання та водовідведення;{Абзац дев'ятий 

статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 

18.05.2017} 



забезпечення інформування населення про якість питної води та стан 

питного водопостачання та водовідведення;{Абзац статті 13 в редакції  

Закону N 2479-VI від 09.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 

2047-VIII від 18.05.2017 }  

встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання і 

водовідведення (крім тарифів на ці послуги, які встановлюються 

національною комісією, що  здійснює державне регулювання у сферах  

енергетики та комунальних послуг); {Абзац статті 13 в редакції Закону N 

2479-VI від 09.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI від 

07.07.2011 } 

порушення ними вимог законодавства у сфері питної води, питного 

водопостачання та водовідведення в межах своїх повноважень; {Абзац  

тринадцятий статті  13  із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-

VIII від 18.05.2017 }  

встановлення правил користування водозабірними спорудами, 

призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді;  

встановлення зон санітарної охорони джерел та об'єктів 

централізованого  питного водопостачання та санітарно-захисних зон 

об’єктів централізованого  водовідведення; {Абзац п'ятнадцятий статті 13 

із  змінами, внесеними  згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }  

обмеження або заборона використання  підприємствами  питної води для 

промислових цілей;  

погодження інвестиційних програм стосовно об'єктів водопостачання та 

водовідведення, що перебувають у комунальній власності; {Статтю 13 

доповнено новим абзацом згідно із Законом N 4434-VI від 23.02.2012; із 

змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }  

сприяння провадженню інвестиційної діяльності у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення; {Статтю 13 доповнено 

новим абзацом згідно із Законом N 4434-VI від 23.02.2012 }  



вирішення інших питань у сфері питної води, питного водопостачання та 

водовідведення відповідно до законів України.{Абзац дев'ятнадцятий 

статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 

18.05.2017}  

 Стаття 13-1. Місцеві правила приймання стічних вод  

 У населених пунктах, популяційний еквівалент яких становить 2 

тисячі і більше, впровадження централізованого водовідведення є 

обов’язковим.  

 Якщо будівництво та впровадження системи централізованого 

водовідведення матиме негативний вплив на навколишнє природне 

середовище або пов’язане з надмірними витратами, повинні 

використовуватися індивідуальні  або інші відповідні системи, які 

забезпечують такий самий рівень захисту навколишнього природного 

середовища, відповідно до нормативів, затверджених центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

житлово-комунального господарства.  

 Скидання стічних вод у  водні об’єкти допускається лише за умови 

дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій та нормативів 

гранично допустимого скидання забруднюючих речовин.  

 Місцеві правила приймання стічних вод до  систем централізованого 

водовідведення населеного пункту встановлюють вимоги щодо приймання 

стічних вод населеного пункту.  

 Місцеві правила розробляються на підставі та з урахуванням вимог 

правил приймання стічних вод та порядку визначення розміру плати, що 

справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем 

централізованого водовідведення, затверджених центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

житлово-комунального господарства, і затверджуються відповідними 

органами місцевого самоврядування.  



 У разі якщо відповідний орган місцевого самоврядування не прийняв 

рішення про затвердження місцевих правил, застосовуються правила 

приймання стічних вод, затверджені центральним органом виконавчої  влади, 

що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-

комунального господарства.  

 Орган місцевого  самоврядування забезпечує вільний доступ 

фізичних і юридичних осіб до затверджених місцевих правил.  

 Місцеві правила включають:  

 основні вимоги щодо приймання стічних вод населеного пункту 

підприємствами централізованого водовідведення; популяційний еквівалент 

населеного пункту; 

 основні вимоги щодо скидання стічних вод до систем 

централізованого водовідведення суб’єктами господарювання;  

 вимоги щодо якості і режиму скидання стічних вод;  

 визначення механізму контролю за скиданням стічних вод;  

 розмір плати, що справляється із суб’єктів господарювання за 

понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого 

водовідведення та за порушення вимог щодо якості і режиму скидання 

стічних вод;  

 визначення механізму компенсації власнику мереж, споруд, 

устаткування системи централізованого водовідведення відповідного 

населеного пункту витрат на відновлення таких мереж, споруд, устаткування, 

зумовлених їх пошкодженням чи руйнуванням внаслідок порушення вимог 

щодо скидання стічних вод; 

інші вимоги, передбачені законом.  

 Місцеві правила  не можуть передбачати обов’язок фізичних чи 

юридичних осіб щодо отримання будь-яких дозволів, погоджень або інших 

документів дозвільного характеру, а також надавати повноваження органам 

державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим  особам, 



підприємствам, установам, організаціям,  утвореним такими органами, щодо 

видачі дозвільних документів. 

{Розділ III доповнено статтею 13-1 згідно із Законом N 2047-VIII  

від 18.05.2017 }  

(…) 

Стаття 24. Заходи щодо забезпечення питною водою у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру  

Органи місцевого самоврядування спільно з підприємствами питного 

водопостачання розробляють та затверджують спеціальні заходи на випадок 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

що призводять до припинення централізованого водопостачання, які повинні 

забезпечувати:  

використання резервних джерел і систем питного водопостачання;  

застосування індивідуальних і групових засобів очищення і 

знезараження питної води;  

поставку фасованої питної води та води в ємностях для індивідуального і 

групового користування.  

(…) 

Стаття 29. Нормативи у сфері питної води та питного 

водопостачання  

(…) 

Технологічні нормативи використання питної води розробляються 

кожним підприємством питного водопостачання, погоджуються з обласними, 

Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, 

органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони 

навколишнього природного середовища та затверджуються органами 

місцевого самоврядування. 

{Частина шоста статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 

5459-VIвід 16.10.2012 }  



(…) 

Стаття 34. Зони санітарної охорони  

(…) 

Межі зон санітарної охорони та поясів особливого режиму 

встановлюються органами місцевого самоврядування за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері розвитку водного господарства, та органами державної санітарно-

епідеміологічної служби. 

{Частина третя статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 

5459-VI від 16.10.2012 }  

(…) 

 Стаття 43. Державний контроль у сфері питної води та питного 

водопостачання  

(…) 

Державний контроль якості питної води здійснюють органи місцевого 

самоврядування і органи державної санітарно-епідеміологічної служби. 

{Частина третя статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом  

N 5459-VI від 16.10.2012 } 

(…) 

Про оцінку впливу на довкілля 

Закон України від 23 травня 2017  року № 2059- VIII 

(витяг) 

Цей Закон встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на 

довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення 

екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і 

відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про 

провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на 

довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.  

(…) 

Стаття 2. Зміст і суб’єкти оцінки впливу на довкілля 



(…) 

3. Суб’єктами оцінки впливу на довкілля є суб’єкти господарювання, 

органи державної влади, органи місцевого самоврядування, які є 

замовниками планованої діяльності і для цілей цього Закону прирівнюються 

до суб’єктів господарювання (далі - суб’єкт господарювання), 

уповноважений центральний орган, уповноважені територіальні органи, інші 

органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада 

міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, 

громадськість, а у випадках, визначених статтею 14 цього Закону, - держава 

походження та зачеплена держава. 

(…) 

Компетенція у сфері оборони  

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію  

Закон України від 21 жовтня 1993  року № 3543-XII 

(витяг) 

 Цей Закон встановлює правові основи мобілізаційної підготовки та 

мобілізації в Україні, визначає засади організації цієї роботи, повноваження 

органів державної влади,  інших державних органів, органів місцевого 

самоврядування, а також обов'язки підприємств, установ і організацій 

незалежно від форми власності, повноваження і відповідальність посадових 

осіб  та  обов'язки громадян  щодо здійснення мобілізаційних заходів.  

(…) 

Стаття 18. Органи місцевого самоврядування  

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад: 

планують, організовують і забезпечують мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію на території відповідних населених пунктів; 

беруть участь у формуванні проектів основних показників 

мобілізаційного плану; 

розробляють мобілізаційні плани, довготермінові і річні програми 

мобілізаційної підготовки; 



забезпечують на території відповідних населених пунктів виконання 

мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами і 

організаціями, які залучаються ними до виконання цих завдань (замовлень); 

{Абзац п’ятий статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2433-VI від 06.07.2010} 

здійснюють під час оголошення мобілізації заходи щодо переведення 

підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території відповідних 

населених пунктів, на роботу в умовах особливого періоду; 

доводять розпорядження про виконання мобілізаційних завдань 

(замовлень) до підприємств, установ і організацій, які знаходяться на 

території відповідних населених пунктів і залучаються до виконання 

мобілізаційних завдань (замовлень), та укладають з ними договори 

(контракти); 

{Абзац сьомий статті 18 в редакції Закону № 2433-VI від 06.07.2010} 

керують та здійснюють контроль за мобілізаційною підготовкою 

підприємств, установ і організацій, які залучаються ними до виконання 

мобілізаційних завдань (замовлень); 

{Абзац восьмий статті 18 в редакції Закону № 2433-VI від 06.07.2010} 

здійснюють контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням 

мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на 

підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у комунальній 

власності або залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань 

(замовлень); 

у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ і організацій, що 

перебувають у комунальній власності і яким встановлено мобілізаційні 

завдання (замовлення) або які залучаються до їх виконання, здійснюють 

заходи щодо передачі таких завдань (замовлень) іншим підприємствам, 

установам і організаціям, які знаходяться на території відповідних населених 

пунктів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 



організовують під час мобілізації в установленому порядку своєчасне 

оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язку 

щодо мобілізації у порядку, визначеному частинами третьою - п’ятою статті 

22 цього Закону, техніки на збірні пункти та у військові частини, виділення 

будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-

технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим 

військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного 

захисту відповідно до мобілізаційних планів; 

{Абзац одинадцятий статті 18 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 5404-VI від 02.10.2012} 

забезпечують на території відповідних населених пунктів ведення 

військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, 

бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час і 

надання звітності щодо бронювання військовозобов’язаних у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України; 

{Абзац дванадцятий статті 18 в редакції Закону № 1357-IX від 

30.03.2021} 

забезпечують надання територіальним центрам комплектування та 

соціальної підтримки, Центральному управлінню та/або регіональним 

органам Служби безпеки України, відповідному підрозділу Служби 

зовнішньої розвідки України відомостей про реєстрацію, банкрутство 

(ліквідацію) підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх 

управління, згідно із законодавством; 

{Абзац тринадцятий статті 18 в редакції Закону № 1357-IX від 

30.03.2021} 

сприяють територіальним центрам комплектування та соціальної 

підтримки, Центральному управлінню та/або регіональним органам Служби 

безпеки України, відповідному підрозділу Служби зовнішньої розвідки 

України у їхній роботі в мирний час та в особливий період; 



{Абзац чотирнадцятий статті 18 в редакції Закону № 1357-IX від 

30.03.2021} 

одержують від місцевих органів виконавчої влади необхідну інформацію 

про характер мобілізаційних завдань (замовлень), встановлених 

підприємствам, установам і організаціям, які знаходяться на території 

відповідних населених пунктів, з метою планування раціонального 

використання людських і матеріальних ресурсів під час мобілізації та у 

воєнний час; 

вирішують разом з місцевими органами виконавчої влади питання щодо 

виконання мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами і 

організаціями, що перебувають у комунальній власності або залучаються 

ними до виконання цих завдань (замовлень), у разі втрати зв’язку із 

зазначеними підприємствами, установами і організаціями під час мобілізації 

та у воєнний час; 

забезпечують на території відповідних населених пунктів виконання 

законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної 

підготовки та мобілізації. 

 (…) 

Компетенція у сфері освіти 

Про освіту 

Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII 

(витяг) 

Цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі 

реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків 

фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а 

також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого 

самоврядування у сфері освіти. 

 (…) 

Стаття 5. Державна політика у сфері освіти 

(…) 



2. Державну політику у сфері освіти визначає Верховна Рада України, а 

реалізують Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади у 

сфері освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади та органи 

місцевого самоврядування. 

(…) 

Стаття 11. Дошкільна освіта 

(…) 

5. Органи місцевого самоврядування створюють умови для здобуття 

дошкільної освіти шляхом: 

формування і розвитку мережі закладів освіти; 

замовлення підготовки педагогічних працівників; 

реалізації освітніх програм неформальної освіти для батьків; 

проведення інших заходів. 

6. Порядок, умови, форми та особливості здобуття дошкільної освіти 

визначаються спеціальним законом. 

(…) 

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої 

освіти 

1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної 

середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують 

мережу закладів освіти та їхніх філій. 

(…) 

5. Органи місцевого самоврядування різних адміністративно-

територіальних одиниць мають право прийняти з урахуванням потреб і 

пропозицій територіальних громад спільне рішення про організацію здобуття 

початкової, базової та профільної середньої освіти в закладі освіти (його 

філії) та забезпечення підвезення здобувачів освіти до нього і у зворотному 

напрямку. 

Стаття 14. Позашкільна освіта 

(…) 



6. Органи місцевого самоврядування створюють умови для доступності 

позашкільної освіти шляхом формування, утримання та розвитку мережі 

закладів позашкільної освіти відповідно до освітніх, культурних, духовних 

потреб та запитів населення. 

(…) 

Стаття 18. Освіта дорослих 

(…) 

2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування 

створюють умови для формальної, неформальної та інформальної освіти 

дорослих. 

(…) 

Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами 

1.  Органи державної влади та органи місцевого самоврядування 

створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими 

освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та 

інтересів.  

(…) 

4. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади 

освіти створюють особам з особливими освітніми потребами умови для 

здобуття освіти нарівні з іншими особами шляхом належного фінансового, 

кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення 

універсального дизайну та/або розумного пристосування, що враховує 

індивідуальні потреби та можливості таких осіб, визначені в індивідуальній 

програмі розвитку.  

(…) 

{Стаття 19 в редакції Закону № 463-IX від 16.01.2020} 

Стаття 20. Інклюзивне навчання 

(…) 



3. З метою проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки 

розвитку дітей, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових 

послуг, а також забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами органи місцевого самоврядування 

утворюють інклюзивно-ресурсні центри.  

(…) 

{Стаття 20 в редакції Закону № 463-IX від 16.01.2020} 

(…) 

Стаття 56. Державні гарантії здобувачам освіти 

1. Особи, які здобувають повну загальну середню освіту в закладах 

освіти не за місцем проживання, на період навчання забезпечуються 

гуртожитками та/або підвезенням. 

2. Органи місцевого самоврядування забезпечують пільговий проїзд 

учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця навчання і 

додому у визначених ними порядку та розмірах за рахунок видатків 

відповідних місцевих бюджетів. 

3. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у 

підпорядкуванні яких перебувають державні і комунальні заклади освіти, 

забезпечують безоплатним гарячим харчуванням: 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з 

особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та 

інклюзивних класах (групах), дітей із сімей, які отримують допомогу 

відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям", дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", які 

навчаються в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної) чи фахової передвищої освіти; 

{Абзац другий частини третьої статті 56 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 978-IX від 05.11.2020} 



осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу 

місцевого самоврядування. 

 (…) 

Стаття 62. Органи управління у сфері освіти 

1. До органів управління у сфері освіти належать: 

(…) 

органи місцевого самоврядування. 

(…) 

Стаття 66. Повноваження органів місцевого самоврядування, 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим 

1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради, Київська та 

Севастопольська міські ради: 

відповідають за реалізацію державної політики у сфері освіти та 

забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечення 

доступності повної загальної середньої освіти та професійної (професійно-

технічної) освіти; 

планують та забезпечують розвиток мережі закладів профільної 

середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти, 

закладів спеціалізованої освіти, спеціальних закладів освіти, науково-

методичних та навчально-методичних установ; 

утворюють та забезпечують утримання комунальних закладів 

післядипломної освіти для потреб підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

засновують заклади освіти, а також реорганізовують, перепрофільовують 

(змінюють тип) та ліквідовують їх з урахуванням спеціальних законів; 

забезпечують проживання або підвезення до місця навчання і у 

зворотному напрямку (до місця проживання) здобувачів профільної 

середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються не за 

місцем проживання (за потреби - спеціально обладнаним транспортом, 



доступним для осіб з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату та 

інших маломобільних груп населення); 

оприлюднюють офіційну звітність про всі отримані та використані 

кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на 

потреби кожного із заснованих ними закладів освіти, та інші видатки у сфері 

освіти; 

забезпечують рівні умови для розвитку закладів освіти всіх форм 

власності; 

сприяють розробленню плану заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) у закладах освіти; 

здійснюють інші повноваження у сфері освіти, передбачені законом. 

{Частина перша статті 66 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2657-VIII від 18.12.2018, в редакції Закону № 463-IX від 16.01.2020} 

2. Районні, міські ради: 

{Абзац перший частини другої статті 66 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 463-IX від 16.01.2020} 

відповідають за реалізацію державної політики у сфері освіти та 

забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечення 

доступності дошкільної, загальної середньої освіти, позашкільної освіти; 

{Абзац другий частини другої статті 66 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1658-IX від 15.07.2021} 

планують та забезпечують розвиток мережі закладів дошкільної, 

загальної середньої освіти, позашкільної освіти; 

{Абзац третій частини другої статті 66 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1658-IX від 15.07.2021} 

засновують заклади освіти, а також реорганізовують, перепрофільовують 

(змінюють тип) та ліквідовують їх з урахуванням спеціальних законів; 

{Абзац п’ятий частини другої статті 66 в редакції Закону № 463-IX від 

16.01.2020} 



закріплюють за закладами, що забезпечують здобуття початкової та 

базової середньої освіти, територію обслуговування (крім випадків, 

встановлених спеціальними законами); 

{Абзац шостий частини другої статті 66 в редакції Закону № 1658-IX 

від 15.07.2021} 

забезпечують доступність дошкільної та середньої освіти для всіх 

громадян, які проживають на відповідній території, та вживають заходів для 

забезпечення потреби у дошкільній та позашкільній освіті; 

у випадках, визначених спеціальними законами, забезпечують та 

фінансують підвезення здобувачів освіти і педагогічних працівників до 

закладу освіти і в зворотному напрямку (у разі потреби - транспортними 

засобами, пристосованими для перевезення осіб, які пересуваються на 

кріслах колісних); 

{Абзац восьмий частини другої статті 66 в редакції Закону № 1658-IX 

від 15.07.2021} 

ведуть облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, 

затвердженому Кабінетом Міністрів України; 

оприлюднюють офіційну звітність про всі отримані та використані 

кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на 

потреби кожного із заснованих ними закладів освіти, та інші видатки у сфері 

освіти; 

забезпечують рівні умови розвитку закладів освіти всіх форм власності; 

сприяють розробці плану заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти; 

{Частину другу статті 66 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 

2657-VIII від 18.12.2018} 

здійснюють інші повноваження у сфері освіти, передбачені законом. 

3. Сільські, селищні ради: 



відповідають за реалізацію державної політики у сфері освіти та 

забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечення 

доступності дошкільної та повної загальної середньої освіти; 

{Абзац другий частини третьої статті 66 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 1658-IX від 15.07.2021} 

засновують заклади освіти, а також реорганізовують, перепрофільовують 

(змінюють тип) та ліквідовують їх з урахуванням спеціальних законів; 

{Абзац третій частини третьої статті 66 в редакції Закону № 463-IX 

від 16.01.2020} 

оприлюднюють офіційну звітність про всі отримані та використані 

кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на 

потреби кожного із заснованих ними закладів освіти, та інші видатки у сфері 

освіти; 

здійснюють інші повноваження у сфері освіти, передбачені законом. 

 (…) 

Стаття 70. Громадське самоврядування та державно-громадське 

управління у сфері освіти 

(…) 

5. Державно-громадське управління у сфері освіти - це взаємодія органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування з громадськими 

об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з метою 

прийняття ефективних управлінських рішень та задоволення суспільних 

інтересів у сфері освіти. 

(…) 

7. Органи державно-громадського управління у сфері освіти 

утворюються за рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері 

освіти і науки, інших органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування у формі робочих груп, дорадчих, громадських, експертних та 

інших органів. 



Органи державно-громадського управління у сфері освіти мають 

повноваження, передбачені актами про їх утворення. 

(…) 

 

Про професійно-технічну освіту 

Закон України від 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР 

(витяг) 

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади 

функціонування і розвитку системи професійно-технічної освіти, створення 

умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб 

суспільства і держави у кваліфікованих робітниках. 

(…) 

Стаття 21. Статус професійно-технічного навчального закладу  

(…) 

Статут професійно-технічного навчального закладу розробляється 

навчальним закладом, його засновником і затверджується:  

(…) 

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування стосовно професійно-технічних навчальних закладів, 

заснованих на інших (крім державної) формах власності, за погодженням із 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері освіти.  

(…) 

Стаття 37. Права учня, слухача професійно-технічного навчального 

закладу  

(…) 

Органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати пільговий 

проїзд здобувачам освіти до місця навчання і додому у порядку та розмірах, 

визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це 

відповідні видатки з місцевих бюджетів. 



{Статтю 37 доповнено абзацом згідно із Законом № 1158-IV від 

11.09.2003; абзац одинадцятий статті 37 в редакції Закону № 76-VIII від 

28.12.2014; частина друга статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом 

№ 2541-VIII від 06.09.2018}  

(…) 

Про повну загальну середню освіту 

Закон України від 16 січня 2020 року№ 463-IX 

(витяг) 

Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади 

функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти. 

(…) 

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення 

1. Для цілей цього Закону наведені терміни вживаються в такому 

значенні: 

(…) 

6) засновник закладу загальної середньої освіти (далі - засновник) - 

орган державної влади від імені держави, відповідна рада від імені 

територіальної громади (громад), фізична та/або юридична особа, рішенням 

та за рахунок майна яких засновано заклад загальної середньої освіти або які 

в інший спосіб відповідно до законодавства набули прав і обов’язків 

засновника; 

(…) 

14) територіальна доступність - сукупність умов, що сприяють 

забезпеченню права дитини на здобуття якісної повної загальної середньої 

освіти за кошти державного та місцевого бюджетів у найбільш доступному і 

наближеному до її місця проживання закладі освіти; 

15) територія обслуговування - адміністративно-територіальна одиниця 

(її частина, окремі будинки), визначена і закріплена відповідним органом 

місцевого самоврядування або уповноваженим ним органом за закладом 

освіти для забезпечення права кожної дитини, яка проживає на цій території, 



на здобуття початкової та/або базової середньої освіти у найбільш 

доступному та наближеному до місця проживання дитини закладі освіти; 

(…) 

Стаття 8. Забезпечення територіальної доступності 

1. Територіальну доступність повної загальної середньої освіти 

забезпечують у межах повноважень органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування шляхом: 

формування та утримання мережі закладів освіти, у тому числі опорних, 

їхніх структурних підрозділів (філій); 

функціонування міжшкільних ресурсних центрів; 

закріплення території обслуговування за комунальними закладами освіти 

(їхніми структурними підрозділами), що забезпечують здобуття початкової 

та/або базової середньої освіти; 

підвезення учнів та педагогічних працівників до закладу освіти і у 

зворотному напрямку; 

створення та утримання пансіонів; 

сприяння запровадженню з урахуванням вибору батьків дітей або осіб, 

які досягли повноліття, різних форм здобуття повної загальної середньої 

освіти, їх забезпечення та підтримки тощо. 

2. Кожна дитина має право на здобуття початкової та базової середньої 

освіти у найбільш доступному та наближеному до місця її проживання 

закладі освіти (його структурному підрозділі). 

Право дитини на здобуття початкової та базової середньої освіти у 

комунальному закладі освіти (його структурному підрозділі), за яким 

закріплена територія обслуговування, на якій проживає дитина, гарантується, 

що не обмежує право батьків дитини або особи, яка досягла повноліття, 

обирати інший заклад освіти відповідно до законодавства. 

Для належного та ефективного визначення і закріплення за закладом 

освіти території обслуговування місцеві органи виконавчої влади або органи 

місцевого самоврядування ведуть облік дітей дошкільного та шкільного віку, 



враховують спроможність кожного закладу освіти і демографічну ситуацію 

на відповідній території та у разі необхідності забезпечують створення 

додаткових класів. При цьому кількість класів початкової школи має 

забезпечувати здобуття початкової освіти всіма дітьми, які проживають на 

території обслуговування відповідного закладу освіти. 

3. Територія обслуговування не закріплюється за: 

закладами загальної середньої освіти, що забезпечують здобуття 

виключно профільної середньої освіти; 

закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та 

вищої освіти, що забезпечують здобуття профільної середньої освіти; 

державними, приватними і корпоративними закладами освіти; 

закладами спеціалізованої освіти; 

спеціальними закладами загальної середньої освіти. 

Територія обслуговування може не закріплюватися за закладами 

загальної середньої освіти, особливості освітньої діяльності яких визначені 

міжнародними договорами України. 

4. Здобуття повної загальної середньої освіти особою, яка перебуває на 

стаціонарному лікуванні та/або якій надається реабілітаційна допомога в 

закладі охорони здоров’я, забезпечують спеціально уповноважена державна 

установа, заклади загальної середньої освіти, їхні філії, за якими 

засновниками закріплено заклади охорони здоров’я, або інші заклади освіти, 

їхні філії, зокрема на території закладу охорони здоров’я (за вибором батьків 

дитини або особи, яка досягла повноліття, та за погодженням з 

адміністрацією закладу освіти), шляхом створення додаткових класів, 

визначення форми здобуття освіти, затвердження індивідуального 

навчального плану чи визначення іншого найбільш сприятливого для дитини 

способу здобуття освіти з використанням приміщень, обладнання, іншої 

матеріально-технічної бази відповідного закладу охорони здоров’я. 

{Частина четверта статті 8 в редакції Закону № 1658-IX від 

15.07.2021} 



5. Підвезення до закладу освіти (місця навчання, роботи) та у зворотному 

напрямку (до місця проживання) учнів і педагогічних працівників 

забезпечують органи місцевого самоврядування за рахунок місцевих 

бюджетів шкільними автобусами, у тому числі спеціально обладнаними для 

перевезення осіб з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату та 

інших маломобільних груп населення. Підвезення іншим транспортом (у 

тому числі з попередньо визначеними зупинками) може здійснюватися за 

умови, що кількість учнів і педагогічних працівників, які потребують такого 

перевезення, не перевищує 8 осіб. 

(…) 

Стаття 16. Заохочення і відзначення учнів 

(…) 

4. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 

громадські об’єднання, юридичні, фізичні особи можуть заохочувати та 

відзначати академічні та інші досягнення учнів. 

Стаття 20. Учні 

1. Права та обов’язки учнів визначаються Законом України "Про освіту", 

цим Законом та іншими законодавчими актами. Учні можуть мати також інші 

права та нести обов’язки, передбачені законодавством та установчими 

документами закладу освіти. 

2. Засновникам та працівникам закладів освіти, органам державної влади 

та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється 

залучати учнів до участі в заходах, організованих не передбаченими 

законами воєнізованими формуваннями, а також політичними партіями, 

релігійними організаціями (об’єднаннями), крім випадків, 

визначених статтею 31 Закону України "Про освіту". 

Залучати учнів, які не досягли повноліття, до участі у заходах, 

організованих громадськими об’єднаннями, дозволяється виключно за 

згодою їхніх батьків. 



Будь-яке примушування учнів до вступу до будь-яких громадських 

об’єднань, воєнізованих формувань, політичних партій (об’єднань), 

релігійних організацій забороняється. 

3. Учням можуть надаватися матеріальна допомога, академічні стипендії, 

соціальні стипендії за рахунок коштів державного бюджету, місцевих 

бюджетів, коштів юридичних та/або фізичних осіб, інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

Учні мають право на отримання додаткових індивідуальних та/або 

групових консультацій та/або занять з навчальних предметів, з яких 

проводиться державна підсумкова атестація на відповідному рівні повної 

загальної середньої освіти, та з яких рівень досягнутих результатів навчання 

менше середнього рівня результатів навчання учнів відповідного року 

навчання у відповідному закладі освіти. 

Засновники закладів освіти визначають порядок підвезення учнів до 

місця навчання та у зворотному напрямку (до місця проживання) та 

забезпечують його за кошти відповідних бюджетів. 

4. Особи з особливими освітніми потребами забезпечуються 

допоміжними засобами для навчання в порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України. 

5. Особи з особливими освітніми потребами здобувають повну загальну 

середню освіту в порядку, встановленому законодавством України. 

6. Учні проживають та утримуються у пансіонах закладів освіти 

(забезпечуються одягом (формою), харчуванням та іншими послугами) у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

7. Харчування учнів у закладах освіти здійснюється відповідно до Закону 

України "Про освіту" та інших актів законодавства. 

Відповідальність за організацію харчування учнів у закладах освіти 

незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, додержання вимог 

санітарного законодавства, законодавства про безпечність та якість харчових 

продуктів покладається на засновників та керівників відповідних закладів 



освіти. Норми та порядок організації харчування учнів у закладах освіти 

встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

(…) 

Стаття 41. Піклувальна рада закладу (закладів) загальної середньої 

освіти 

1. Піклувальну раду може бути утворено за рішенням засновника або 

уповноваженого ним органу для одного чи кількох закладів загальної 

середньої освіти на визначений засновником строк. 

2. Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку 

закладу (закладів), залученню фінансових ресурсів для забезпечення його (їх) 

діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх 

використанням, ефективній взаємодії закладу (закладів) з органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, 

громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами. 

3. Піклувальна рада: 

аналізує та оцінює діяльність закладу загальної середньої освіти і його 

керівника; 

розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку 

закладу загальної середньої освіти та аналізує стан їх виконання; 

сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені 

законом; 

проводить моніторинг виконання кошторису закладу освіти і вносить 

відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду 

керівником закладу загальної середньої освіти; 

має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із 

забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового інституційного 

аудиту закладу освіти; 

може вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення 

керівника закладу освіти або притягнення його до дисциплінарної 

відповідальності з підстав, визначених законом; 



здійснює інші повноваження, визначені установчими документами 

закладу освіти. 

4. Склад піклувальної ради формується засновником або уповноваженим 

ним органом з урахуванням пропозицій органів управління закладу освіти 

(закладів освіти), органів громадського самоврядування закладу освіти, 

депутатів відповідної місцевої ради. 

До складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники 

закладу (закладів) освіти, для якого (яких) вона утворюється. 

5. Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної ради 

є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її 

затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів 

від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови 

піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради 

оформлюються протоколом її засідання, який підписують головуючий на 

засіданні та секретар. 

6. Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі 

колегіальних органів управління закладом загальної середньої освіти з 

правом дорадчого голосу. 

7. Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого 

засновником закладу (закладів) загальної середньої освіти. 

(…) 

Стаття 42. Система забезпечення якості повної загальної середньої 

освіти 

1. Система забезпечення якості у сфері загальної середньої освіти 

формується відповідно до Закону України "Про освіту" з урахуванням 

особливостей, визначених цим Законом, та включає такі складові: 

систему забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система 

забезпечення якості освіти); 

систему зовнішнього забезпечення якості освіти; 



систему забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, 

що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти. 

2. Внутрішня система забезпечення якості освіти формується закладом 

освіти та має, зокрема, включати механізми забезпечення академічної 

доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення 

академічної доброчесності, види академічної відповідальності педагогічних 

працівників та учнів за конкретні порушення академічної доброчесності. 

Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти розробляються центральним органом виконавчої 

влади із забезпечення якості освіти, затверджуються центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки та оприлюднюються на їхніх 

офіційних вебсайтах. 

3. Система зовнішнього забезпечення якості загальної середньої освіти та 

система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що 

здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти у сфері загальної середньої 

освіти, визначаються Законом України "Про освіту" та цим Законом. 

До органів управління та установ, що здійснюють у межах повноважень, 

визначених цим Законом та іншими законами України, зовнішнє 

забезпечення якості освіти у сфері загальної середньої освіти, належать 

центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його 

територіальні органи, спеціально уповноважені державою установи, що 

проводять зовнішнє незалежне оцінювання, їх регіональні відділення, місцеві 

державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, акредитовані 

фахові об’єднання, інші акредитовані юридичні особи, що здійснюють 

незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти. 

(…) 

Стаття 44. Державні стандарти 

(…) 



7. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування 

зобов’язані забезпечити в межах повноважень створення умов для здобуття 

учнями повної загальної середньої освіти на рівні державних стандартів. 

(…) 

Стаття 47. Зовнішнє незалежне оцінювання 

(…) 

2. Зовнішнє незалежне оцінювання проводиться спеціально 

уповноваженою державою установою, що належить до сфери управління 

центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

У підготовці та проведенні зовнішнього незалежного оцінювання беруть 

участь регіональні структурні підрозділи спеціально уповноваженої 

державою установи (регіональні центри оцінювання якості освіти), органи 

виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також інші установи 

та організації відповідно до законодавства. 

(…) 

Стаття 53. Органи управління у сфері загальної середньої освіти 

1. До органів управління у сфері загальної середньої освіти належать: 

(…) 

органи місцевого самоврядування. 

(…) 

Стаття 56. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування та місцевих державних адміністрацій у сфері загальної 

середньої освіти 

1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, селищні, сільські 

ради здійснюють повноваження у сфері загальної середньої освіти, що 

визначені цим Законом та Законом України "Про освіту", а також інші 

повноваження відповідно до Конституції України, Конституції Автономної 

Республіки Крим, законів України "Про місцеві державні 



адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших 

законодавчих актів. 

2. Місцеві державні адміністрації: 

проводять моніторинг роботи та рішень органів місцевого 

самоврядування, їх виконавчих органів у частині реалізації ними державної 

політики та дотримання законодавства у сфері освіти, а також виконання 

ними прав і обов’язків засновників закладів освіти, визначених цим Законом 

та Законом України "Про освіту"; 

надають органам місцевого самоврядування, їх виконавчим органам, 

посадовим особам рекомендації щодо усунення порушень законодавства з 

питань освіти та виконання ними прав і обов’язків засновників закладів 

освіти, визначених цим Законом та Законом України "Про освіту"; 

звертаються до суду з позовами про зобов’язання органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб усунути порушення та виконати вимоги 

законодавства у сфері загальної середньої освіти; 

можуть ініціювати проведення позапланових заходів державного нагляду 

(контролю); 

можуть здійснювати окремі повноваження органів місцевого 

самоврядування, а також окремі функції засновників закладів освіти на 

відповідній території у разі уповноваження їх на це місцевою радою шляхом 

прийняття відповідного рішення; 

здійснюють інші повноваження відповідно до Конституції України, 

законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве 

самоврядування в Україні" та інших законодавчих актів. 

(…) 

Стаття 63. Міжнародне співробітництво у системі загальної середньої 

освіти 

1. Заклади освіти, наукові установи системи загальної середньої освіти, 

їхні засновники, органи державної влади та органи місцевого самоврядування 

здійснюють міжнародне співробітництво у сфері загальної середньої освіти 



відповідно до цього Закону, Закону України "Про освіту", мають право 

укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами 

управління освітою та закладами освіти інших держав, міжнародними 

організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку. 

(…) 

Про позашкільну освіту 

Закон України від 22 червня 2000 року № 1841-III 

(витяг) 

Цей Закон відповідно до Конституції України визначає державну 

політику у сфері позашкільної освіти, її правові, соціально-економічні, а 

також організаційні, освітні та виховні засади. 

 (…) 

Стаття 10. Органи управління позашкільною освітою. Державний 

нагляд (контроль) у сфері позашкільної освіти {Назва статті 10 в 

редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017} 

 (…) 

6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах їх 

компетенції: 

затверджують обсяги фінансування комунальних закладів позашкільної 

освіти не нижче мінімальних нормативів, визначених в установленому 

порядку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері освіти, та забезпечують фінансування 

витрат на їх утримання; 

забезпечують збереження і зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів позашкільної освіти, розвиток їх мережі, ефективне використання 

закріплених за ними земельних ділянок; 

створюють належні умови для вибору вихованцями, учнями і слухачами 

видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб, 

які їх замінюють; 



можуть вводити додаткові педагогічні ставки, визначати контингент 

вихованців, учнів і слухачів у закладах позашкільної освіти; 

вживають заходів для залучення вихованців, учнів і слухачів, які 

потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, до різних форм 

позашкільної освіти; 

забезпечують створення належних умов для здобуття позашкільної 

освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання; 

{Частину шосту статті 10 доповнено новим абзацом згідно із Законом 

№ 2541-VIII від 06.09.2018} 

забезпечують доступність будівель, споруд, приміщень закладів 

позашкільної освіти згідно з державними нормами і стандартами; 

{Частину шосту статті 10 доповнено новим абзацом згідно із Законом 

№ 2541-VIII від 06.09.2018} 

здійснюють контроль щодо проектування, будівництва та реконструкції 

будівель, споруд, приміщень закладів позашкільної освіти з урахуванням 

універсального дизайну та розумного пристосування; 

{Частину шосту статті 10 доповнено новим абзацом згідно із Законом 

№ 2541-VIII від 06.09.2018} 

забезпечують соціальний захист вихованців, учнів і слухачів, 

педагогічних працівників, спеціалістів та інших працівників закладів 

позашкільної освіти; 

організовують в установленому порядку підвищення кваліфікації, 

атестацію педагогічних працівників закладів позашкільної освіти незалежно 

від підпорядкування, типів і форм власності; 

координують діяльність педагогічних колективів закладів позашкільної 

освіти, громадських організацій, підприємств та сім'ї щодо одержання 

вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти; 

виконують функції засновників щодо заснованих ними закладів 

позашкільної освіти, узагальнюють та поширюють досвід їх роботи; 



{Абзац частини шостої статті 10 в редакції Закону № 2145-VIII від 

05.09.2017} 

створюють умови для розвитку закладів освіти усіх форм власності; 

{Абзац частини шостої статті 10 в редакції Закону № 2145-VIII від 

05.09.2017} 

сприяють створенню піклувальних та опікунських рад, благодійних 

фондів; 

здійснюють інші повноваження відповідно до Конституції України, 

Конституції Автономної Республіки Крим, законів України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", "Про освіту", цього Закону та положень про них. 

(…) 

Про дошкільну освіту 

Закон України від 11 липня 2001 року № 2628-III 

(витяг) 

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади 

функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, яка забезпечує 

розвиток, виховання і навчання дитини, ґрунтується на поєднанні сімейного 

та суспільного виховання, досягненнях вітчизняної науки, надбаннях 

світового педагогічного досвіду, сприяє формуванню цінностей 

демократичного правового суспільства в Україні.  

(…) 

Стаття 17. Органи управління системою дошкільної освіти 

Управління системою дошкільної освіти здійснюють: 

(…) 

органи місцевого самоврядування. 

(…) 

Стаття 19. Повноваження органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти 

(…) 



2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 

Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні 

адміністрації, органи місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти 

в межах їх компетенції: 

{Абзац перший частини другої статті 19 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 5460-VI від 16.10.2012} 

забезпечують реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти 

на відповідній території, у тому числі розвиток мережі закладів дошкільної 

освіти всіх форм власності відповідно до потреб населення, враховуючи 

інтереси дітей з особливими освітніми потребами, поліпшення матеріально-

технічної бази та господарське обслуговування комунальних закладів 

дошкільної освіти; 

{Абзац другий частини другої  статті 19 в редакції Закону № 2145-VIII 

від 05.09.2017; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2541-VIII від 

06.09.2018} 

(…) 

виконують функції засновника закладів дошкільної освіти на відповідній 

території; 

{Абзац четвертий частини другої статті 19 в редакції Закону № 2145-

VIII від 05.09.2017} 

беруть участь у розробленні та реалізації змісту дошкільної освіти; 

створюють умови для одержання дітьми, у тому числі з особливими 

освітніми потребами, дошкільної освіти; 

{Абзац шостий частини другої статті 19 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2145-VIII від 05.09.2017} 

організовують наукове, програмно-методичне, кадрове, матеріальне 

забезпечення діяльності педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти, 

їх підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію; 

здійснюють добір, призначення на посади та звільнення з посад керівних 

кадрів у комунальних закладах дошкільної освіти; 



{Абзац восьмий частини другої статті 19 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017} 

створюють умови для розвитку закладів дошкільної освіти усіх форм 

власності; 

{Абзац дев'ятий частини другої статті 19 в редакції Закону № 2145-

VIII від 05.09.2017} 

організовують підготовку, проведення експериментальної та 

інноваційної діяльності у закладах дошкільної освіти та контролюють хід їх 

здійснення; 

забезпечують організоване оздоровлення дітей дошкільного віку; 

забезпечують доступність будівель, споруд і приміщень закладів 

дошкільної освіти згідно з державними будівельними нормами і стандартами; 

{Частину другу статті 19 доповнено новим абзацом згідно із Законом 

№ 2541-VIII від 06.09.2018} 

здійснюють контроль щодо проектування, будівництва та реконструкції 

будівель, споруд, приміщень закладів дошкільної освіти з урахуванням 

принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування; 

{Частину другу статті 19 доповнено новим абзацом згідно із Законом 

№ 2541-VIII від 06.09.2018} 

забезпечують соціальний захист, охорону життя, здоров'я та захист прав 

учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу в закладі 

дошкільної освіти; 

здійснюють інші повноваження відповідно до Конституції України, 

законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту", цього 

Закону та положень про них.  

(…) 

Про вищу освіту 

Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII 

(витяг) 



Цей Закон встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади 

функціонування системи вищої освіти, створює умови для посилення 

співпраці державних органів і бізнесу з закладами вищої освіти на принципах 

автономії закладів вищої освіти, поєднання освіти з наукою та виробництвом 

з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для 

високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації 

особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у 

кваліфікованих фахівцях. 

 (…) 

Стаття 14. Повноваження органів влади Автономної Республіки 

Крим та органів місцевого самоврядування, до сфери управління яких 

належать вищі навчальні заклади 

1. Органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого 

самоврядування, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, 

у межах своїх повноважень: 

1) забезпечують виконання державних програм у сфері вищої освіти; 

2) вивчають потребу у фахівцях з вищою освітою на місцях і вносять 

центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері економічного розвитку і торгівлі, та 

центральному органу виконавчої влади у сфері освіти і науки пропозиції 

щодо обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою 

та підвищення їх кваліфікації, узгоджені з державними органами, до сфери 

управління яких належать вищі навчальні заклади; 

3) подають центральному органу виконавчої влади у сфері освіти і науки 

пропозиції щодо формування мережі вищих навчальних закладів; 

4) безпосередньо або через уповноважений ними орган реалізують права 

і обов’язки засновника, передбачені цим та іншими законами України, 

стосовно вищих навчальних закладів України, що належать до сфери їх 

управління; 



5) сприяють працевлаштуванню і соціальному захисту випускників 

вищих навчальних закладів, що належать до сфери їх управління; 

6) залучають підприємства, установи, організації (за згодою) до 

розв’язання проблем розвитку системи вищої освіти. 

(…) 

Компетенція у соціальній сфері 

Про охорону праці 

Закон України від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII 

(витяг) 

Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного 

права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової 

діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю 

відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і 

працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і 

встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. 

 (…) 

Стаття 35. Повноваження органів місцевого самоврядування в 

галузі охорони праці 

Органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції: 

затверджують цільові регіональні програми поліпшення стану безпеки, 

умов праці та виробничого середовища, а також заходи з охорони праці у 

складі програм соціально-економічного і культурного розвитку регіонів; 

приймають рішення щодо створення комунальних аварійно-рятувальних 

служб для обслуговування відповідних територій та об'єктів комунальної 

власності. 

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад забезпечують 

належне утримання, ефективну і безпечну експлуатацію об'єктів житлово-

комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, 

транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних 



територіальних громад, додержання вимог щодо охорони праці працівників, 

зайнятих на цих об'єктах. 

Для виконання функцій, зазначених у частині другій цієї статті, сільська, 

селищна, міська рада створює у складі свого виконавчого органу відповідний 

підрозділ або призначає спеціаліста з охорони праці. 

(…) 

Про житловий фонд соціального призначення  

Закон України від 12 січня 2006 року N 3334-IV 

(витяг) 

Цей Закон визначає правові, організаційні та соціальні засади державної 

політики щодо забезпечення конституційного права соціально незахищених 

верств населення України на отримання житла.  

 (…) 

Стаття 9. Повноваження органів місцевого самоврядування 

1. Органи місцевого самоврядування відповідно до закону: 

1) створюють за рахунок коштів місцевих бюджетів, інших джерел 

фінансування житловий фонд соціального призначення; 

2) здійснюють управління житловим фондом соціального призначення, 

організовують його належне обслуговування та ремонт, упорядкування та 

утримання прибудинкових територій; 

3) здійснюють контроль за використанням соціального житла за 

призначенням, визначають виконавця житлових та комунальних послуг у 

порядку, встановленому законом, вживають заходів щодо забезпечення 

збереження житлового фонду соціального призначення незалежно від форми 

власності; 

4) встановлюють плату за соціальне житло відповідно до статті 28 цього 

Закону; 

5) приймають рішення про проведення реконструкції, капітального 

ремонту, переобладнання нежилих будинків у жилі або знесення 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/3334-15#n294


непридатних для проживання жилих будинків з житлового фонду 

соціального призначення; 

6) забезпечують пристосування жилих будинків до потреб осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мешкають у них, шляхом 

обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями під’їздів, сходових 

клітин та житла, займаного особами з інвалідністю чи сім’ями, в яких є особи 

з інвалідністю та/або діти з інвалідністю; 

7) ведуть облік громадян, які мають право на отримання квартир, 

садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального 

призначення, приймають рішення про надання цим громадянам соціального 

житла на підставах і в порядку, визначених законом; 

8) ведуть щорічний моніторинг сукупного доходу громадян, які 

перебувають на соціальному квартирному обліку або вже отримали таке 

житло; 

9) укладають та розривають договори найму соціального житла; 

10) затверджують у межах своїх повноважень місцеві програми розвитку 

соціального житла, здійснюють контроль за їх виконанням; 

11) здійснюють інші повноваження у цій сфері відповідно до закону. 

 (…) 

 

Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків 

Закон України від 4 вересня 2008 року № 500-VI 

(витяг) 

Цей Закон регулює правові, майнові, економічні, соціальні, організаційні 

питання щодо особливостей забезпечення реалізації конституційного права 

на житло громадян, які за відсутності власного житла тривалий час на 

правових підставах, визначених законом, мешкають у гуртожитках, 

призначених для проживання одиноких громадян або для проживання сімей, 

жилі приміщення в яких після передачі гуртожитків у власність 

територіальних громад можуть бути приватизовані відповідно до закону.  



 (…) 

Стаття 18. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо 

приватизації житла у гуртожитках 

1. Органи місцевого самоврядування у житловій сфері щодо приватизації 

громадянами житла у гуртожитках, на які поширюється дія цього Закону: 

{Абзац перший частини першої статті 18 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 1999-VIII від 05.04.2017} 

1) приймають рішення про прийняття у власність відповідної 

територіальної громади гуртожитків (майнових комплексів) відповідно до 

цього Закону; 

2) приймають рішення про надання відповідним житловим комплексам 

статусу "гуртожиток" і одночасно про надання дозволу на приватизацію 

жилих і нежилих приміщень таких гуртожитків відповідно до цього Закону; 

2-1) після передачі гуртожитків у комунальну власність відповідно до 

цього Закону: 

приймають рішення відповідно до глави 4 "Користування 

гуртожитками" Житлового кодексу Української РСР про надання жилої 

площі в гуртожитку з укладенням договору найму жилого приміщення в 

гуртожитку мешканцям таких гуртожитків, на яких поширюється дія цього 

Закону, та видають їм спеціальні ордери на право вселення на відповідну 

жилу площу в гуртожитку; 

приймають рішення відповідно до глави 59 "Найм (оренда) житла" 

Цивільного кодексу України про надання житла в гуртожитку за договором 

найму (оренди) житла на певний строк за плату іншим мешканцям таких 

гуртожитків, на яких не поширюється дія цього Закону; 

{Частину першу статті 18 доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом № 

1999-VIII від 05.04.2017} 

3) приймають рішення про надання відповідним незаселеним житловим 

комплексам статусу "житло соціального призначення"; 



4) приймають рішення про реконструкцію, капітальний ремонт чи 

перепрофілювання або про знесення гуртожитку (цілісного майнового 

комплексу) після його прийняття у власність територіальною громадою та 

відселення мешканців відповідно до чинного законодавства; 

5) приймають рішення про використання згідно з чинним 

законодавством земельних ділянок, необхідних для експлуатації відповідно 

до цього Закону житлового фонду гуртожитків та житлового фонду 

соціального призначення, що перебувають у власності територіальних 

громад; 

6) здійснюють володіння, використання, управління, експлуатацію 

переданих територіальним громадам згідно з цим Законом гуртожитків 

(майнових комплексів) (безпосередньо чи через визначеного виконавчим 

органом ради управителя), організовують їх належне обслуговування та 

ремонт, упорядкування, а також забезпечують утримання та облаштування 

прибудинкових територій; 

7) здійснюють контроль за використанням усіх гуртожитків, що 

перебувають у державній та комунальній власності виключно за 

призначенням, визначають управителів гуртожитків, а також виконавців 

житлових і комунальних послуг; 

8) вживають необхідних заходів, у межах наданих повноважень, щодо 

забезпечення, збереження та використання житлового фонду гуртожитків 

незалежно від форми власності відповідно до цього Закону; 

9) встановлюють плату за оформлення реєстрації місця проживання в 

гуртожитку; 

10) встановлюють плату за проживання в гуртожитку та за участь в 

утриманні місць загального користування та прибудинкової території; 

11) приймають рішення про проведення реконструкції, капітального 

ремонту, переобладнання гуртожитків, про визнання гуртожитку аварійним 

чи непридатним для проживання в ньому людей та про знесення аварійних та 

непридатних для проживання гуртожитків; 



12) забезпечують пристосування гуртожитків, на які поширюється дія 

цього Закону, до потреб осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які 

мешкають у них, шляхом обладнання спеціальними засобами і 

пристосуваннями під'їздів, сходових клітин та жилих приміщень, займаних 

особами з інвалідністю чи сім'ями, в яких є особи з інвалідністю та/або діти з 

інвалідністю; 

{Пункт 12 частини першої статті 18 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2581-VIII від 02.10.2018} 

13) ведуть суцільний облік громадян, які не мають власного житла, на 

правових підставах вселені в гуртожиток, фактично проживають у ньому та 

мають право на отримання соціального житла; 

{Пункт 13 частини першої статті 18 в редакції Закону № 1999-VIII від 

05.04.2017} 

14) укладають та розривають договори найому житла у гуртожитках, що 

є власністю відповідних територіальних громад; 

15) затверджують у межах своїх повноважень місцеві програми 

фінансування, утримання та облаштування гуртожитків, переданих 

територіальним громадам відповідно до цього Закону, здійснюють контроль 

за їх виконанням; 

16) створюють постійні комісії із забезпечення реалізації житлових прав 

громадян відповідно до частини другої статті 26 цього Закону; 

17) створюють за рахунок коштів, отриманих від приватизації жилих і 

нежилих приміщень у гуртожитках, та інших джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством, спеціальні фонди розвитку 

гуртожитків та житла соціального призначення як складову бюджетів 

місцевих рад; 

18) розпоряджаються коштами спеціального фонду розвитку 

гуртожитків та житла соціального призначення, спрямовуючи їх виключно на 

капітальний ремонт, реконструкцію, утримання, експлуатацію житлового 

фонду гуртожитків та житлового фонду соціального призначення, утримання 



та облаштування відповідних жилих і нежилих приміщень, облаштування 

відповідних земельних ділянок; 

19) звертаються до суду з позовом про примусову передачу гуртожитків 

у належному стані у власність територіальної громади відповідно до цього 

Закону у разі відмови власника гуртожитку добровільно здійснити передачу 

гуртожитку згідно з пунктом 3 частини третьої статті 14 цього Закону; 

{Пункт 19 статті 18 в редакції Законів № 3716-VI від 08.09.2011, № 

1999-VIII від 05.04.2017} 

19-1) звертаються до суду з позовом про визначення розміру 

відшкодування власнику гуртожитку за передачу гуртожитку у власність 

територіальної громади на частково-компенсаційній основі відповідно до 

цього Закону в меншому розмірі, ніж передбачено пунктом 3 частини 

четвертої статті 14 цього Закону; 

{Частину першу статті 18 доповнено пунктом 19-1 згідно із Законом № 

1999-VIII від 05.04.2017} 

19-2) звертаються до суду з позовом про визначення розміру 

відшкодування власнику гуртожитку за передачу гуртожитку у власність 

територіальної громади на повній компенсаційній основі відповідно до цього 

Закону в меншому розмірі, ніж розмір, на якому наполягає власник 

гуртожитку відповідно до пункту 4 частини третьої статті 14 цього Закону; 

{Частину першу статті 18 доповнено пунктом 19-2 згідно із Законом № 

1999-VIII від 05.04.2017} 

20) здійснюють інші повноваження у цій сфері відповідно до закону.  

(…) 

Про соціальні послуги 

Закон України від 17 січня 2019 року № 2671-VIII 

(витяг) 

Цей Закон визначає основні організаційні та правові засади надання 

соціальних послуг, спрямованих на профілактику складних життєвих 



обставин, подолання або мінімізацію їх негативних наслідків, особам/сім’ям, 

які перебувають у складних життєвих обставинах. 

(…) 

Стаття 11. Уповноважені органи системи надання соціальних послуг 

1. До уповноважених органів системи надання соціальних послуг 

належать: 

1) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері соціального захисту населення; 

2) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 

адміністрації; 

3) виконавчі органи міських рад міст обласного значення, рад 

об’єднаних територіальних громад. 

2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту 

населення, належать: 

1) забезпечення формування державної політики у сфері надання 

соціальних послуг та здійснення управління системою надання соціальних 

послуг; 

2) нормативно-правове, організаційно-методичне та інформаційне 

забезпечення надання соціальних послуг; 

3) організація та координація підвищення професійної 

компетентності/кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги; 

4) здійснення моніторингу надання соціальних послуг, оцінки їх якості 

та оприлюднення відповідних результатів; 

5) контроль за додержанням вимог цього Закону у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України; 

6) забезпечення створення та функціонування Реєстру надавачів та 

отримувачів соціальних послуг; 



7) координація діяльності місцевих державних адміністрацій, органів 

місцевого самоврядування та надавачів соціальних послуг щодо реалізації 

державної політики у сфері надання соціальних послуг; 

8) збір, аналіз та поширення відповідно до законодавства інформації 

щодо надання соціальних послуг, кращого національного та міжнародного 

досвіду надання соціальних послуг; 

9) затвердження державних стандартів соціальних послуг; 

10) здійснення міжнародного співробітництва з питань надання 

соціальних послуг; 

11) вирішення інших питань щодо надання соціальних послуг відповідно 

до закону. 

(…) 

4. До повноважень районних, районних у містах Києві та Севастополі 

державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного 

значення, рад об’єднаних територіальних громад належать: 

1) визначення потреб населення адміністративно-територіальної 

одиниці/територіальної громади у соціальних послугах, у тому числі із 

залученням надавачів соціальних послуг недержавного сектору, 

оприлюднення відповідних результатів; 

2) інформування населення про перелік соціальних послуг, їх зміст і 

порядок надання у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким 

видом порушення здоров’я; 

3) здійснення заходів для виявлення вразливих груп населення та 

осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; 

4) забезпечення за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї надання 

базових соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до їхніх потреб, вжиття 

заходів з надання інших соціальних послуг таким особам/сім’ям шляхом 

створення мережі надавачів соціальних послуг державного/комунального 

сектору та/або залучення надавачів соціальних послуг недержавного сектору 

(шляхом соціального замовлення, державно-приватного партнерства, 



конкурсу соціальних проектів, соціальних програм тощо), та/або на умовах 

договору з уповноваженими органами, передбаченими пунктами 2 і 3 

частини першої цієї статті; 

5) затвердження, забезпечення фінансування та виконання регіональних 

програм в частині забезпечення потреб осіб/сімей у соціальних послугах, 

розроблених за результатами визначення потреб населення адміністративно-

територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах; 

5-1) визначення особливостей надання соціальних послуг на території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади 

у разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її 

місцевостях; 

{Частину четверту статті 11 доповнено пунктом 5-1 згідно із 

Законом № 2193-IX від 14.04.2022} 

6) забезпечення підвищення професійної компетентності/кваліфікації 

працівників надавачів соціальних послуг, утворених ними; 

7) координація діяльності суб’єктів системи надання соціальних послуг 

на місцевому рівні; 

8) забезпечення взаємодії надавачів соціальних послуг та органів, 

установ, закладів, фізичних осіб - підприємців, які в межах своєї компетенції 

надають на території відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці/територіальної громади допомогу вразливим групам населення та 

особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та/або 

здійснюють їх захист; 

9) збір, аналіз та поширення відповідно до законодавства інформації 

щодо надання соціальних послуг, сприяння впровадженню кращого досвіду 

надання соціальних послуг; 

10) забезпечення ведення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних 

послуг на місцевому рівні; 

11) здійснення моніторингу надання соціальних послуг, оцінки їх якості, 

оприлюднення відповідних результатів; 



12) здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, 

спрямованих на фінансування соціальних послуг; 

13) здійснення контролю за додержанням вимог цього Закону у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України; 

14) забезпечення дотримання прав отримувачів соціальних послуг; 

15) призначення керівників утворених ними надавачів соціальних послуг, 

діяльність яких фінансується за рахунок коштів відповідного 

бюджету/бюджетів; 

16) вирішення інших питань щодо надання соціальних послуг відповідно 

до закону. 

(…) 

Стаття 13. Надавачі соціальних послуг 

(…) 

Умови оплати праці працівників надавачів соціальних послуг 

державного/комунального сектору визначаються Кабінетом Міністрів 

України. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування можуть встановлювати додаткові стимулюючі виплати 

працівникам надавачів соціальних послуг. 

(…) 

 

Компетенція у сфері охорони здоров’я 

Про екстрену медичну допомогу 

Закон України від 5 липня 2012 року № 5081-VI 

(витяг) 

Цей Закон визначає організаційно-правові засади забезпечення громадян 

України та інших осіб, які перебувають на її території, екстреною медичною 

допомогою, у тому числі під час виникнення надзвичайних ситуацій та 

ліквідації їх наслідків, та засади створення, функціонування і розвитку 

системи екстреної медичної допомоги. 

 (…) 



Стаття 6. Повноваження органів виконавчої влади, Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування щодо 

забезпечення функціонування системи екстреної медичної допомоги 

(…) 

4. Органи влади Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 

Севастопольська міські ради, інші органи місцевого самоврядування у 

порядку та в межах повноважень, що визначені законом, приймають рішення 

з питань, пов’язаних із створенням, функціонуванням та розвитком системи 

екстреної медичної допомоги в Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, з урахуванням положень цього Закону. 

(…) 

Стаття 9. Станція екстреної (швидкої) медичної допомоги 

(…) 

4. Рішення про утворення та припинення станції екстреної (швидкої) 

медичної допомоги приймається у порядку та в межах повноважень, що 

визначені законом, органами місцевого самоврядування з урахуванням 

положень цього Закону. 

(…) 

Стаття 10. Відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги 

(…) 

2. Рішення про організацію відділення екстреної (невідкладної) медичної 

допомоги та його функціонування приймається органами влади Автономної 

Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими 

радами, іншими органами місцевого самоврядування у порядку та в межах 

повноважень, що визначені законом. 

(…) 

Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у 

сільській місцевості 

 Закон України від 14 листопада 2017 року N 2206-VIII 

(витяг) 



Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади і 

напрями регулювання розвитку охорони здоров’я у сільській місцевості для 

забезпечення гарантій рівного доступу громадян до якісного та ефективного 

медичного обслуговування. 

 (…) 

Стаття 5. Повноваження органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування щодо забезпечення підвищення доступності 

та якості медичного обслуговування у сільській місцевості 

(…) 

5. Органи місцевого самоврядування з метою підвищення доступності та 

якості медичного обслуговування у сільській місцевості: 

1) забезпечують розвиток і вдосконалення мережі закладів охорони 

здоров’я, здійснюють заходи щодо підвищення доступності та якості 

медичного обслуговування з урахуванням географічних особливостей та 

потреб населення; 

2) вирішують в установленому порядку питання про забезпечення 

медичних та фармацевтичних працівників житлом, службовим транспортом, 

належними умовами праці, стаціонарним та мобільним зв’язком, мобільною 

комп’ютерною технікою та програмними продуктами, професійною 

літературою та періодичними медичними виданнями, у тому числі 

електронними; 

3) впроваджують додаткові стимули для залучення на роботу 

висококваліфікованих медичних працівників шляхом запровадження 

мотиваційних пакетів, що можуть включати, зокрема, позачергове 

безоплатне виділення земельних ділянок, сприяння в отриманні кредитів, у 

тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла, 

надання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та 

ремонті, компенсацію плати за житлово-комунальні послуги, послуги 

зв’язку, обслуговування та експлуатацію автомобільного транспорту, оплату 

за навчання в інтернатурі, підвищення кваліфікації, у тому числі за кордоном, 



додаткову оплату праці, інші заохочувальні заходи за проведення 

профілактичних медичних оглядів, диспансеризації, вакцинації пацієнтів або 

додаткові фінансові заохочення; 

4) сприяють реалізації заходів із забезпечення доступу закладів охорони 

здоров’я у сільській місцевості до мережі Інтернет; 

5) визначають потреби територіальних громад у медичних працівниках 

та вносять в установленому порядку пропозиції за погодженням з місцевими 

державними адміністраціями щодо формування замовлення на підготовку, 

підвищення кваліфікації таких фахівців; 

6) укладають договори щодо підготовки фахівців медичного профілю з 

урахуванням потреби в таких фахівцях у територіальних громадах; 

7) здійснюють інші повноваження відповідно до закону. 

Стаття 6. Засади взаємодії органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я з громадськістю 

щодо розвитку охорони здоров’я у сільській місцевості 

1. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади 

охорони здоров’я взаємодіють із громадськістю при вирішенні питань 

поліпшення медичного обслуговування у сільській місцевості, зокрема 

вдосконалення мережі закладів охорони здоров’я, що забезпечують медичне 

обслуговування у сільській місцевості, поліпшення матеріально-технічної 

бази таких закладів. 

2. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування можуть 

залучати громадськість до розгляду питань щодо підвищення доступності та 

якості медичного обслуговування у сільській місцевості, зокрема, шляхом 

проведення громадських слухань за участю жителів відповідної сільської 

місцевості, конференцій, форумів, круглих столів, зборів, зустрічей (нарад), 

засідань громадських рад, інших допоміжних органів, утворених при таких 

органах. Результати проведення таких заходів враховуються під час 

прийняття відповідних рішень та в подальшій роботі органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування. 



3. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади 

охорони здоров’я надають громадськості в установленому порядку доступ до 

об’єктивної інформації про побудову та функціонування системи охорони 

здоров’я у сільській місцевості, права та обов’язки громадян тощо. 

(…) 

Компетенція у сфері культури 

Про охорону культурної спадщини 

Закон України від 8 червня 2000 року N 1805-III 

(витяг) 

 Цей Закон регулює правові, організаційні, соціальні та економічні 

відносини у сфері охорони культурної спадщини з метою її збереження, 

використання об'єктів  культурної спадщини у суспільному житті, захисту 

традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і майбутніх 

поколінь.  

(…) 

Стаття 3. Державне управління у сфері охорони культурної 

спадщини 

{Назва статті 3 в редакції Закону N 5461-VI від 16.10.2012 }  

1. Державне управління у сфері охорони культурної спадщини 

покладається на Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважені органи 

охорони культурної спадщини.  

До спеціально уповноважених органів охорони культурної спадщини 

(далі - органи охорони культурної спадщини) належать:  

 (…)  

виконавчий орган сільської, селищної, міської ради.  

(…) 

3. Відповідний виконавчий орган сільської, селищної, міської ради  

населеного пункту, занесеного до Списку історичних населених місць 

України, утворюється місцевою радою за погодженням із центральним 



органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 

культурної спадщини. 

{Частина  третя статті 3 в редакції Закону N 5461-VI від 16.10.2012 }  

(…) 

5.Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань, 

передбачених підпунктом 5 пункту "б" частини першої статті 31 і підпунктом 

10 пункту "б" статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", підконтрольний відповідним органам виконавчої влади. 

{Частина п'ята статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 

5461-VI від 16.10.2012 }  

(…) 

Стаття 10. Сприяння органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування діяльності щодо охорони культурної спадщини  

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування сприяють:  

діяльності Українського товариства охорони пам'яток історії та 

культури, інших громадських, науково-дослідних, проектних організацій, 

установ та підприємств різних форм власності щодо охорони культурної 

спадщини;  

підприємствам будівельних матеріалів і виробів, спеціалізованим 

організаціям та майстерням щодо виконання робіт з ремонту, реставрації, 

реабілітації пам'яток;  

підготовці фахівців з охорони культурної спадщини.  

(…) 

Про культуру 

Закон України від 14 грудня 2010 року № 2778-VI 

(витяг) 

Цей Закон визначає правові засади діяльності у сфері культури, регулює 

суспільні відносини, пов'язані із створенням, використанням, 

розповсюдженням, збереженням культурної спадщини та культурних 

цінностей, і спрямований на забезпечення доступу до них.  



 (…) 

Стаття 9. Право на утворення закладів культури 

(…) 

2. Заклади культури можуть створюватися: 

(…) 

органами місцевого самоврядування; 

(…) 

Стаття 13. Сприяння створенню єдиного культурного простору 

України, збереженню цілісності культури 

1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування під час 

підготовки пропозицій щодо формування та здійснення державної політики у 

сфері культури повинні враховувати необхідність створення єдиного 

культурного простору України та збереження цілісності культури. 

2. Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та 

реалізують державну політику у сфері охорони культурної спадщини та інші 

центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування в межах своїх повноважень вживають заходів для 

забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини на території України. 

{Частина друга статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

5461-VI від 16.10.2012} 

3. Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та 

реалізують державну політику у сфері вивезення, ввезення і повернення 

культурних цінностей, інші органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування в межах своїх повноважень здійснюють цілеспрямовану 

політику щодо повернення незаконно вивезених з території України 

культурних цінностей та забезпечення охорони культурних цінностей і 

об'єктів культурної спадщини, які є власністю України і перебувають на 

території інших країн. 

{Частина третя статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

5461-VI від 16.10.2012} 



(…) 

Стаття 16. Збереження культурної спадщини, культурних цінностей 

та культурних благ 

1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

забезпечують: 

збереження культурних цінностей на території України, охорону 

культурної спадщини, захист історичного середовища; 

збереження Музейного фонду України, Державного бібліотечного фонду 

України, Національного архівного фонду України, фільмофонду, їх постійне 

поповнення сучасними творами мистецтва, продукцією вітчизняного 

книговидавництва, кінематографа, аудіовиробництва; 

функціонування і розвиток мережі музеїв, архівів, бібліотек, мистецьких 

шкіл, студій, клубів, кінотеатрів, кіно-, відеопрокатних підприємств, 

об'єднань, заповідників, реставраційних закладів державної та комунальної 

власності; 

{Абзац четвертий частини першої статті 16 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017} 

збереження нематеріальної культурної спадщини, в тому числі 

традиційної народної культури, мов, діалектів і говірок, фольклору, традицій, 

звичаїв і обрядів, народних художніх промислів та ремесел, історичних 

топонімів тощо. 

2. Забороняється вилучення друкованих видань, вихідних матеріалів 

фільмів та фонограм, інших мистецьких і літературних творів, документів, 

пам'яток з бібліотечних, музейних, архівних фондів, фільмофонду, знищення 

культурних цінностей з ідеологічних чи політичних міркувань. 

3. Унікальні культурні цінності, що мають виняткове історичне, 

художнє, наукове та інше культурне значення для формування вітчизняного 

культурного простору і визначають внесок Українського народу у всесвітню 

культурну спадщину, визнаються об'єктами національного культурного 

надбання і включаються до Державного реєстру національного культурного 



надбання. Порядок включення до зазначеного реєстру та порядок ведення 

обліку об'єктів національного культурного надбання визначаються Кабінетом 

Міністрів України. 

4. Документи на об'єкти культурної спадщини та інформація про 

культурні цінності підлягають збереженню шляхом створення страхового 

фонду документації. 

5. Перелік об'єктів нематеріальної культурної спадщини складає 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сферах культури та мистецтв. 

{Статтю 16 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 5461-VI 

від 16.10.2012} 

(…) 

Стаття 18. Сприяння мистецькому аматорству та організації 

дозвілля громадян 

1. З метою задоволення потреби громадян у мистецькому аматорстві, 

створення умов для їх дозвілля органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування формують базову мережу закладів культури (клубних 

закладів, культурних центрів, парків культури та відпочинку, центрів 

народної творчості тощо), засоби масової інформації і надають їм фінансову 

підтримку, а також сприяють створенню недержавних закладів культури, 

клубів, мистецьких аматорських об'єднань, гуртків, студій за інтересами та 

провадженню ними діяльності. 

Стаття 19. Особливості створення, діяльності та ліквідації закладів 

культури 

(…) 

2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

сприяють діяльності неприбуткових закладів культури. 

(…) 

 

 



Компетенція в адміністративно-процесуальних відносинах 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

Закон від 7 грудня 1984 року № 8073-X 

(витяг) 

(…) 

Стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати 

справи про адміністративні правопорушення  

Справи про адміністративні правопорушення розглядаються: 

1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських, 

селищних, міських рад; 

2) виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад;  

 (…) 

Стаття 214. Розмежування компетенції органів, уповноважених 

розглядати справи про адміністративні правопорушення  

Адміністративні комісії при виконавчих органах сільських, селищних, 

міських рад вирішують усі справи про адміністративні правопорушення, за 

винятком віднесених цим Кодексом до відання інших органів (посадових 

осіб). 

Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, судді районних, 

районних у місті, міських чи міськрайонних судів, органи Національної 

поліції, органи державних інспекцій та інші уповноважені органи (пункт 

5 статті 213) розглядають справи про адміністративні правопорушення, 

віднесені цим Кодексом до їх відання. 

{Стаття 214 із змінами, внесеними згідно із Законами № 244/94-ВР від 

15.11.94, № 2342-III від 05.04.2001, № 901-VIII від 23.12.2015} 

Стаття 215. Порядок утворення колегіальних органів, 

уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення  

Адміністративні комісії утворюються відповідними органами місцевого 

самоврядування у складі голови, заступника голови, відповідального 

секретаря, а також членів комісії. В адміністративних комісіях при 

http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/80732-10#n14
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/80732-10#n14


виконавчих органах міських рад є посада звільненого відповідального 

секретаря комісії. Порядок діяльності адміністративних комісій 

встановлюється цим Кодексом та іншими законодавчими актами України. 

Адміністративні комісії при виконавчих комітетах районних у містах рад 

утворюються у разі надання районній у місті раді та її виконавчому комітету 

відповідних повноважень міською радою. 

Порядок утворення інших колегіальних органів, уповноважених 

розглядати справи про адміністративні правопорушення, а також порядок 

розгляду справ у цих органах визначаються законами України. 

{Стаття 215 із змінами, внесеними згідно із Законом N 244/94-ВР від 

15.11.94, в редакції Закону N 2342-III від 05.04.2001 } 

(…) 

Стаття 244-6. Органи державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду 

Органи державного архітектурно-будівельного контролю розглядають 

справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог 

законодавства, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва, 

порушенням законодавства під час планування та забудови територій та 

невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного 

архітектурно-будівельного контролю (статті 96, 96-1 (крім частин третьої - 

п’ятої), частини перша та друга статті 188-42). 

Від імені органів державного архітектурно-будівельного контролю 

розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати 

адміністративні стягнення мають право: 

керівники виконавчих органів з питань державного архітектурно-

будівельного контролю сільських, селищних, міських рад (крім міських рад 

населених пунктів, які є адміністративними центрами областей, та міських 

рад населених пунктів з чисельністю населення понад 50 тисяч) - щодо 

об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з 

незначними наслідками (СС1), або щодо об’єктів будівництва I та II 



категорій складності, розташованих у межах населених пунктів (статті 96, 96-

1 (крім частин третьої - п’ятої), частини перша та друга статті 188-42); 

керівники виконавчих органів з питань державного архітектурно-

будівельного контролю міських рад населених пунктів, які є 

адміністративними центрами областей, міських рад населених пунктів з 

чисельністю населення понад 50 тисяч, структурних підрозділів з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій - щодо об’єктів, що за 

класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) 

та середніми (СС2) наслідками, або щодо об’єктів будівництва I, II, III та IV 

категорій складності, розташованих у межах відповідних населених пунктів 

(статті 96, 96-1 (крім частин третьої - п’ятої), частини перша та друга статті 

188-42); 

головні інспектори будівельного нагляду центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду, - щодо об’єктів, що за 

класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1), 

середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, або щодо об’єктів 

будівництва I, II, III, IV та V категорій складності, розташованих за межами 

населених пунктів і на території кількох адміністративно-територіальних 

одиниць, щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать 

до об’єктів з середніми наслідками (СС2), або щодо об’єктів будівництва III 

та IV категорій складності, розташованих у межах сіл, селищ та міст (крім 

міст, які є адміністративними центрами областей, міст з чисельністю 

населення понад 50 тисяч, міст Києва та Севастополя), щодо об’єктів, що за 

класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними 

наслідками (СС3), або щодо об’єктів будівництва V категорії складності, 

розташованих у межах населених пунктів, а також щодо об’єктів, 

розташованих у межах населених пунктів, в яких не утворено органів 



державного архітектурно-будівельного контролю (статті 96, 96-1 (крім 

частин третьої - п’ятої), частини перша та друга статті 188-42). 

Орган державного архітектурно-будівельного нагляду розглядає справи 

про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства 

з питань надання документів, необхідних для здійснення будівництва, 

невиконанням вимог (приписів) головних інспекторів будівельного нагляду 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (частини 

третя - п’ята статті 96-1, частина третя статті 188-42). 

Від імені органу державного архітектурно-будівельного нагляду 

розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати 

адміністративні стягнення мають право головні інспектори будівельного 

нагляду центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду (частини третя - п’ята статті 96-1, частина третя статті 188-42). 

{Кодекс доповнено статтею 244-6 згідно із Законом № 209/94-ВР від 

14.10.94; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1026-V від 

16.05.2007, № 4220-VI від 22.12.2011, № 5459-VI від 16.10.2012, № 5496-VI від 

20.11.2012, № 1283-VII від 29.05.2014; в редакції Закону № 320-VIII від 

09.04.2015; текст статті 244-6 в редакції Закону № 1817-VIII від 

17.01.2017} 

(…) 

Кодекс адміністративного судочинства України 

Закон України від 6 липня 2005 року № 2747-IV 

(витяг) 

Стаття 1. Призначення Кодексу адміністративного судочинства 

України 

1. Кодекс адміністративного судочинства України визначає юрисдикцію 

та повноваження адміністративних судів, встановлює порядок здійснення 

судочинства в адміністративних судах.  
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http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/320-19/paran19#n19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/320-19/paran19#n19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1817-19/paran46#n46
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1817-19/paran46#n46


(…) 

Стаття 264. Особливості провадження у справах щодо оскарження 

нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та 

інших суб’єктів владних повноважень 

1. Правила цієї статті поширюються на розгляд адміністративних справ 

щодо: 

1) законності (крім конституційності) постанов та розпоряджень Кабінету 

Міністрів України (крім рішень Кабінету Міністрів України, 

визначених частиною першою статті 266-1 цього Кодексу), постанов 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 

{Пункт 1 частини першої статті 264 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 590-IX від 13.05.2020} 

2) законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили 

нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих 

державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів 

владних повноважень. 

2. Право оскаржити нормативно-правовий акт мають особи, щодо яких 

його застосовано, а також особи, які є суб’єктом правовідносин, у яких буде 

застосовано цей акт. 

3. Нормативно-правові акти можуть бути оскаржені до 

адміністративного суду протягом всього строку їх чинності. 

4. У разі відкриття провадження в адміністративній справі щодо 

оскарження нормативно-правового акта суд зобов’язує відповідача 

опублікувати оголошення про це у виданні, в якому цей акт був або мав бути 

офіційно оприлюднений. 

5. Оголошення повинно містити вимоги позивача щодо оскаржуваного 

акта, реквізити нормативно-правового акта, дату, час і місце судового 

розгляду адміністративної справи. 



6. Оголошення має бути опубліковано не пізніш як за сім днів до 

підготовчого засідання, а у випадку, визначеному частиною десятою цієї 

статті, - у строк, визначений судом. 

7. Якщо оголошення опубліковано своєчасно, вважається, що всі 

заінтересовані особи належним чином повідомлені про судовий розгляд 

справи. Скарги на судові рішення в цій справі заінтересованих осіб, якщо 

вони не брали участі у справі, залишаються без розгляду. 

8. Адміністративна справа щодо оскарження нормативно-правових актів 

вирішується за правилами загального позовного провадження. 

9. Суд може визнати нормативно-правовий акт протиправним 

(незаконним чи таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної 

сили) та нечинним повністю або в окремій його частині. 

10. Якщо у процесі розгляду справи щодо нормативно-правового акта 

суд виявить, що інші нормативно-правові акти, прийняті відповідачем, чи їх 

окремі положення, крім тих, щодо яких відкрито провадження в 

адміністративній справі, безпосередньо впливають на прийняття рішення у 

справі і без визнання таких нормативно-правових актів протиправними 

неможливий ефективний захист прав позивача, суд визнає такі акти чи їх 

окремі положення протиправними в порядку, визначеному цією статтею. 

11. Рішення суду у справах щодо оскарження нормативно-правових актів 

оскаржується у загальному порядку. 

12. Правила цієї статті застосовуються також у випадках, коли питання 

протиправності нормативно-правового акта постало під час розгляду іншої 

адміністративної справи. 

 (…) 

Стаття 267. Особливості провадження у справах за 

адміністративними позовами про примусове відчуження земельної 

ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з 

мотивів суспільної необхідності 



1. Право звернутися з адміністративним позовом про примусове 

відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній 

розміщені, з мотивів суспільної необхідності мають органи виконавчої влади 

та органи місцевого самоврядування, які відповідно до закону можуть 

викуповувати ці об’єкти для суспільних потреб. 

2. Адміністративні справи про примусове відчуження земельної ділянки, 

інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної 

необхідності розглядаються та вирішуються апеляційним адміністративним 

судом за місцем розташування нерухомого майна, що підлягає примусовому 

відчуженню. 

3. Позовна заява про примусове відчуження земельної ділянки, інших 

об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної 

необхідності подається до адміністративного суду без сплати судового збору. 

4. Суд вирішує адміністративні справи про примусове відчуження 

земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з 

мотивів суспільної необхідності за правилами загального позовного 

провадження. 

5. У рішенні адміністративного суду про задоволення позову 

зазначається інформація про: 

об’єкт примусового відчуження, його місцезнаходження, площу, 

кадастровий номер, цільове призначення, категорію земель; 

умови попереднього повного відшкодування вартості земельної ділянки, 

інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, збитків, заподіяних 

власнику внаслідок примусового відчуження, та їх розмір, визначений 

відповідно до закону; 

строк, протягом якого власник має звільнити земельну ділянку, інші 

об’єкти нерухомого майна, що на ній розміщені; 

джерело фінансування витрат, пов’язаних із примусовим відчуженням. 

6. Судом апеляційної інстанції у справах про примусове відчуження 

земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності є Верховний Суд. Судові 



рішення Верховного Суду набирають законної сили з моменту проголошення 

і не можуть бути оскаржені.  

(…) 

Стаття 275. Особливості провадження у справах щодо оскарження 

рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, засобів масової інформації, інформаційних 

агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та 

службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та 

інформаційних агентств, які порушують законодавство про вибори та 

референдум 

1. Право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, 

інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових 

та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та 

інформаційних агентств, що порушують законодавство про вибори та 

референдум, мають виборча комісія, кандидат, партія (блок), місцева 

організація партії, які є суб’єктами відповідного виборчого процесу, комісія з 

референдуму, ініціативна група референдуму, інші суб’єкти ініціювання 

референдуму. 

2. Виборець, учасник всеукраїнського референдуму (громадянин України, 

який має право голосу у відповідних виборах або референдумі) може 

оскаржити рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їхніх 

посадових та службових осіб, якщо такі рішення, дії чи бездіяльність 

безпосередньо порушують його виборчі права або інтереси щодо участі у 

виборчому процесі чи процесі референдуму. 

3. Позовна заява щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та 

службових осіб подається до окружного адміністративного суду за їх 

місцезнаходженням. Позовна заява щодо дій чи бездіяльності засобів масової 



інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх 

посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової 

інформації та інформаційних агентств, що порушують законодавство про 

вибори та референдум, подається до місцевого загального суду як 

адміністративного суду за їхнім місцезнаходженням. 

4. Позовну заяву може бути подано до адміністративного суду у строк, 

встановлений частинами шостою - сьомою статті 273 цього Кодексу. 

5. Суд вирішує адміністративні справи, визначені цією статтею, у строк, 

встановлений частиною одинадцятою статті 273 цього Кодексу. 

6. У разі встановлення судом при розгляді виборчого спору порушення 

засобом масової інформації чи інформаційним агентством вимог закону про 

вибори суд невідкладно повідомляє про це Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення, центральний орган виконавчої влади, 

що реалізує державну політику в інформаційній та видавничій сферах, 

Центральну виборчу комісію, відповідну територіальну (окружну) виборчу 

комісію. 

 (…) 

Стаття 280. Особливості провадження у справах за 

адміністративними позовами органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування про встановлення обмеження щодо реалізації 

права на свободу мирних зібрань 

1. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування негайно 

після одержання повідомлення про проведення зборів, мітингів, походів, 

демонстрацій тощо мають право звернутися до окружного адміністративного 

суду за своїм місцезнаходженням із позовною заявою про заборону таких 

заходів чи про встановлення іншого обмеження права на свободу мирних 

зібрань (щодо місця чи часу їх проведення тощо). 

2. Копію позовної заяви та доданих до неї документів позивач додатково 

надсилає на адресу електронної пошти, зазначеної в повідомленні про 

проведення мирного зібрання, та оприлюднює на своєму офіційному веб-



сайті. До позовної заяви позивачем додаються докази виконання вимог цієї 

частини. 

3. Якщо позовна заява не відповідає вимогам статті 160 цього Кодексу, 

суд залишає її без руху та надає строк для усунення недоліків, але не більше 

ніж 12 годин. 

4. Позовна заява, яка надійшла пізніше ніж за 24 години до часу 

проведення заходів, визначених частиною першою цієї статті, залишається 

без розгляду. 

5. Адміністративна справа про заборону або встановлення обмеження 

щодо реалізації права на свободу мирних зібрань вирішується судом 

протягом двох днів після відкриття провадження у справі, а в разі відкриття 

провадження менш як за два дні до проведення відповідних заходів - 

невідкладно. 

6. Суд залишає позовну заяву без розгляду у таких випадках: 

1) неявки позивача у судове засідання (незалежно від поважності причин 

неявки); 

2) надходження клопотання позивача про розгляд справи за його 

відсутності; 

3) залишення позивачем зали судових засідань до моменту виходу суду 

до нарадчої кімнати. 

7. Позивач повинен обґрунтувати необхідність встановлення обмеження 

щодо реалізації права на свободу мирних зібрань у демократичному 

суспільстві та пропорційність запропонованого у позові способу обмеження. 

8. У разі відмови відповідача від проведення мирного зібрання суд 

закриває провадження у справі. 

9. Суд задовольняє вимоги позивача в інтересах національної безпеки та 

громадського порядку в разі, якщо визнає, що проведення зборів, мітингів, 

походів, демонстрацій чи інших зібрань може створити реальну небезпеку 

заворушень чи вчинення кримінальних правопорушень, загрозу здоров’ю 

населення або правам і свободам інших людей. У разі встановлення 



обмеження права на свободу мирних зібрань суд повинен обґрунтувати у 

постанові необхідність встановлення обмеження щодо реалізації права на 

свободу мирних зібрань, а також пропорційність способу такого обмеження. 

Якщо для досягнення цілей такого обмеження достатньо застосувати 

менш обтяжливий для відповідача спосіб обмеження, ніж запропонував 

позивач, суд зобов’язаний його застосувати. 

10. Апеляційна скарга на рішення адміністративного суду про 

встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань 

подається не пізніше дня, наступного за днем його проголошення. 

11. Суд апеляційної інстанції розглядає справу у дводенний строк з 

моменту надходження апеляційної скарги з повідомленням учасників справи, 

а в разі надходження апеляційної скарги менш як за два календарні дні до 

проведення мирного зібрання - невідкладно з повідомленням осіб, які беруть 

участь у справі. 

12. Позивач не може відмовитися від позову під час розгляду справи в 

касаційному порядку.  

(…) 

Компетенція у сфері географічної інформації 

Про географічні назви 

Закон України від 31 травня 2005 року № 2604-IV 

(витяг) 

Цей Закон визначає правові основи регулювання відносин та діяльності, 

пов'язаних із встановленням назв географічних об'єктів, а також 

унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням 

географічних назв.  

(…) 

Стаття 7. Органи, які здійснюють найменування та перейменування 

географічних об'єктів 



Найменування та перейменування географічних об'єктів у межах 

визначених законом повноважень та відповідно до вимог цього Закону 

здійснюють: 

(…) 

Київська та Севастопольська міські ради - щодо географічних об'єктів, 

розташованих на території міста, у випадках та в порядку, встановлених 

відповідними законами; 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради - щодо 

географічних об'єктів, розташованих на території кількох районів у межах 

відповідно Автономної Республіки Крим чи області; 

районні ради - щодо географічних об'єктів, розташованих на території 

кількох сіл, селищ чи міст у межах відповідного району; 

сільські, селищні, міські ради - щодо географічних об'єктів, 

розташованих відповідно на території села, селища, міста. 

Рішення щодо найменування та перейменування географічних об'єктів 

набирають чинності одночасно з набранням чинності відповідно законом про 

Державний бюджет України, рішеннями Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад про 

бюджети на відповідний рік, якими передбачаються видатки, пов'язані з 

таким найменуванням та перейменуванням. 

(…) 

Стаття 9. Облік назв географічних об'єктів. Державна реєстрація 

географічних назв 

(…) 

Облік назв географічних об'єктів, крім спеціально уповноваженого 

органу виконавчої влади з питань географічних назв, здійснюють також 

органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, до 

повноважень яких належить здійснення найменування та перейменування 

географічних об'єктів. 

(…) 



Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, наукові 

та інші установи й організації в межах своїх повноважень можуть видавати 

офіційні каталоги, довідники географічних назв, зміст яких затверджується 

(погоджується) спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з 

питань географічних назв. 

(…) 

Про національну інфраструктуру геопросторових даних 

Закон України від 13 квітня 2020 року № 554-IX 

(витяг) 

Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення, 

функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових 

даних, спрямованої на забезпечення ефективного прийняття органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування управлінських 

рішень, задоволення потреб суспільства в усіх видах географічної інформації, 

інтегрування у глобальну та європейську інфраструктури геопросторових 

даних. 

Стаття 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

1) базові геопросторові дані - загальнодоступні геопросторові дані, що 

складають уніфіковану цифрову координатно-просторову основу для 

виробництва, інтеграції та провадження іншої діяльності з різними 

геопросторовими даними; 

2) виробник геопросторових даних (далі - виробник даних) - орган 

державної влади, орган місцевого самоврядування, фізична або юридична 

особа, що здійснює виробництво та/або оновлення геопросторових даних та 

метаданих; 

(…) 

7) держатель геопросторових даних (далі - держатель даних) - орган 

державної влади, орган місцевого самоврядування, фізична або юридична 



особа, що замовляє, отримує та/або володіє геопросторовими даними та 

метаданими; 

(…) 

Стаття 6. Доступ до геопросторових даних та метаданих 

1. Доступ користувачів до геопросторових даних та метаданих 

забезпечується через геопортали держателів даних та офіційний веб-сайт 

національної інфраструктури геопросторових даних. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері національної інфраструктури геопросторових даних, забезпечує доступ 

користувачів до геопросторових даних та метаданих національної 

інфраструктури геопросторових даних через національний геопортал. 

2. Доступ до геопросторових даних та метаданих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування забезпечується безоплатно для 

всіх користувачів, якщо інше не встановлено законом. 

3. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, 

юридичні особи публічного права, суб’єкти природних монополій 

оприлюднюють у мережі Інтернет усі геопросторові дані та метадані, крім 

даних, віднесених до інформації з обмеженим доступом. 

{Частина третя статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

1657-IX від 15.07.2021} 

4. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, 

юридичні особи публічного права, суб’єкти природних монополій 

зобов’язані, а фізичні та інші юридичні особи мають право оприлюднювати 

за допомогою сервісів національного геопорталу метадані, які є у їх 

володінні, із додержанням вимог частини третьої цієї статті. 

{Частина четверта статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

1657-IX від 15.07.2021} 

5. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, 

юридичні особи публічного права, суб’єкти природних монополій 

зобов’язані оприлюднювати у мережі Інтернет геопросторові дані та 



метадані, передбачені статтею 5 та додатком до цього Закону, на своїх 

офіційних веб-сайтах та/або геопорталах і відображати їх за допомогою 

сервісів доступу на національному геопорталі. 

За неоприлюднення геопросторових даних та метаданих, щодо яких 

законом встановлена обов’язковість їх оприлюднення, посадові особи органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб 

публічного права, суб’єктів природних монополій несуть адміністративну 

відповідальність згідно із законом. 

{Частину п'яту статті 6 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 

1657-IX від 15.07.2021} 

{Частина п'ята статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

1657-IX від 15.07.2021} 

6. У разі якщо геопросторові дані та метадані не належать до видів даних, 

передбачених статтею 5 та додатком до цього Закону, органи виконавчої 

влади та органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного 

права, суб’єкти природних монополій зобов’язані оприлюднити такі дані на 

своїх офіційних веб-сайтах та/або геопорталах і мають право відобразити їх 

за допомогою сервісів доступу на національному геопорталі. 

{Частина шоста статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

1657-IX від 15.07.2021} 

7. У разі якщо орган виконавчої влади чи орган місцевого 

самоврядування, юридична особа публічного права, суб’єкт природної 

монополії не має власного геопорталу, він має право звернутися до будь-

якого іншого держателя геопорталу відповідно до його галузевого або 

територіального охоплення для оприлюднення таких геопросторових даних, 

метаданих та, у разі домовленості, для виконання інших дій із ними. 

{Частина сьома статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

1657-IX від 15.07.2021} 



8. Зменшення обсягу та/або зниження якості наявних у органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування геопросторових даних 

та метаданих для їх оприлюднення у мережі Інтернет не допускається. 

9. У разі якщо геопросторові дані органу виконавчої влади чи органу 

місцевого самоврядування, юридичній особі публічного права, суб’єкту 

природної монополії наявні у формі, що дає можливість відобразити їх у 

векторному вигляді, зазначеними органами забезпечується оприлюднення 

таких даних у мережі Інтернет у векторному вигляді. 

{Частина дев'ята статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

1657-IX від 15.07.2021} 

10. У разі якщо виробник даних, що мають бути передані органу 

виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, виконує дії з ними у 

векторному вигляді, такі геопросторові дані мають бути передані 

відповідному органу, в тому числі у векторному вигляді. 

11. Держателі даних, у тому числі органи виконавчої влади та органи 

місцевого самоврядування, мають право створювати та розвивати доступ до 

даних один одного без застосування сервісів національного геопорталу. 

12. Держателі даних мають право обмежити доступ до геопросторових 

даних та метаданих згідно із Законом України "Про доступ до публічної 

інформації". 

13. Доступ користувачів до національного порталу геопросторових даних 

із території держави-агресора підлягає блокуванню. 

Стаття 7. Створення, функціонування та розвиток національної 

інфраструктури геопросторових даних 

1. У складі національної інфраструктури геопросторових даних 

створюються та функціонують національний геопортал та інші геопортали за 

галузевим чи територіальним охопленням. 

2. Створення, функціонування та розвиток національного геопорталу 

забезпечує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних. 



3. Держателем національного геопорталу є центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури 

геопросторових даних. 

Майнові права інтелектуальної власності на національний геопортал 

належать державі в особі центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових 

даних. 

4. На національному геопорталі відображаються базові геопросторові 

дані та метадані, а також геопросторові дані та метадані геоінформаційних 

систем, ведення яких відповідно до законодавства забезпечується органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування, можливе 

відображення інших геопросторових даних та метаданих. 

5. У складі національного геопорталу і геопорталів органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування створюються та функціонують 

такі мережеві сервіси: 

1) сервіси пошуку, що забезпечують виявлення геопросторових даних та 

метаданих; 

2) сервіси перегляду геопросторових даних та метаданих; 

3) сервіси доступу до геопросторових даних та метаданих, у тому числі у 

формах завантаження даних та інтерфейсів прикладного програмування; 

4) сервіси перетворення геопросторових даних з метою досягнення 

інтероперабельності; 

5) інші сервіси для провадження діяльності з геопросторовими даними та 

метаданими, у тому числі сервіси з надання адміністративних послуг. 

6. Мережеві сервіси геопорталів створюються та розвиваються з 

урахуванням пропозицій користувачів, забезпечуючи простоту їх 

експлуатації у мережі Інтернет на основі поширених веб-оглядачів та 

редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього 

технологічних та програмних засобів, цілодобово без обмежень. 



7. За зверненням держателів геопросторових даних та за погодженням 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері національної інфраструктури геопросторових даних, на національному 

геопорталі за допомогою сервісів доступу відображаються геопросторові дані 

та метадані таких держателів геопросторових даних. 

8. Перелік підстав для відмови відображувати геопросторові дані та 

метадані на національному геопорталі визначається Кабінетом Міністрів 

України у Порядку функціонування національної інфраструктури 

геопросторових даних. 

(…) 

Стаття 12. Рада з національної інфраструктури геопросторових 

даних, її повноваження 

1. Рада з національної інфраструктури геопросторових даних є 

колегіальним дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, має 

консультативну функцію щодо формування та реалізації державної політики 

у сфері національної інфраструктури геопросторових даних. 

2. Рада з національної інфраструктури геопросторових даних складається 

з представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

юридичних осіб та фахівців, які мають повноваження та/або досвід 

діяльності з геопросторовими даними та метаданими. 

3. Положення про Раду з національної інфраструктури геопросторових 

даних, її склад затверджує Кабінет Міністрів України. 

4. До обов’язків Ради з національної інфраструктури геопросторових 

даних належать: 

1) розроблення та подання до Кабінету Міністрів України пропозицій у 

сфері національної інфраструктури геопросторових даних; 

2) сприяння зменшенню дублювання геопросторових даних та метаданих 

у різних держателів даних; 

3) розгляд щорічного звіту про функціонування та розвиток національної 

інфраструктури геопросторових даних; 



4) сприяння розбудові інформаційної взаємодії між держателями даних. 

5. Рада з національної інфраструктури геопросторових даних у сфері 

національної інфраструктури геопросторових даних має право: 

1) направляти звернення до держателів даних; 

2) залучати до засідань та заслуховувати керівників держателів даних; 

3) утворювати міжвідомчі та експертні групи для вирішення питань у 

сфері національної інфраструктури геопросторових даних. 

(…) 

 

 


