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ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо децентралізації та 

розмежування повноважень органів місцевого самоврядування у зв’язку зі 
зміною адміністративно-територіального устрою 

 
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 
1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2002, № 3-4, ст.27, із наступними змінами): 
1) у статті 122: 
у частині третій слова «у межах сіл, селищ, міст районного значення» 

замінити словами «у межах населених пунктів»; 
у частині п’ятій слова «у межах міст обласного  значення та за межами 

населених пунктів, а також земельні ділянки, що не входять до складу певного 
району,» замінити словами «за межами населених пунктів,»; 

2) у статті 149: 
у частині п’ятій слова «сіл, селищ, міст районного значення» замінити 

словами «населених пунктів»; 
у частині шостій слова «в межах міст обласного значення та» виключити; 
3) абзац третій частини восьмої статті 151 викласти у такій редакції: 
«копію клопотання та додатків до нього до виконавчого органу сільської, 

селищної, міської ради у сфері містобудування та архітектури.»; 
4) у статті 186: 
у частинах першій, третій та десятій: 
слова та знаки «а якщо місто не входить до території певного району -» 

виключити; 
після слів «виконавчим органом відповідної» доповнити словами 

«сільської, селищної,»; 
у частині двадцятій слова та знаки «місті обласного, республіканського 

значення (Автономної Республіки Крим),» виключити; 
5) у частині другій статті 1861:  
слова та знаки «а якщо місто не входить до території певного району, - 

до» виключити; 
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після слів «виконавчого органу» доповнити словами «сільської, 
селищної,». 

 
2. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 

1994, № 17, ст.99, із наступними змінами): 
1) у пункті 6 статті 31 слова «обласного та республіканського 

(Автономної Республіки Крим) значення» виключити; 
2) у пункті 4 статті 32 слова «, міст районного значення» виключити. 
 
3. Пункт 1 статті 9 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 1995, № 24, ст.189, із наступними змінами) виключити. 
 
4. У Кодексі цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради 

(ВВР), 2013, № 34-35, ст.458, із наступними змінами): 
1) у пункті 3 частини третьої статті 10 слова та знаки «- в обласних 

центрах, у містах обласного і районного значення» виключити; 
2) у підпункті в) пункту 3 частини першої статті 25 слова «у місті 

обласного значення» замінити словами «у територіальних громадах»; 
3) підпункт в) пункту 2 частини другої  статті 26 викласти у такій редакції 

«в) у територіальних громадах – сільською, селищною, міською радою.»; 
4) у частині другій статті 64 слова «містах обласного, республіканського 

(Автономної Республіки Крим) значення» замінити словами «територіальних 
громадах»; 

5) у частині п’ятій статті 81 слова «міст обласного значення» замінити 
словами «територіальних громадах». 

 
5. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2002, № 21-22, ст.135, із наступними змінами): 
1) у статті 214: 
у частині першій слово «комітетів» замінити словами «органів сільських, 

селищних,»; 
у частині другій слова «комітети» замінити словами «органи сільських, 

селищних,»; 
2) у частині першій статті 215 слова «виконавчих комітетів» замінити 

словами «виконавчими органами сільських, селищних,»; 
3) у частині першій статті 2564 та частині першій статті 2568 слова 

«комітетом міської (міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст 
обласного значення)» замінити словами «органом сільської, селищної, міської, 
районної в місті». 
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6. У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» 
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 34, ст.343, із наступними 
змінами): 

1) у пункті 3 частини сьомої статті 17 слова «(для міст обласного  та 
республіканського Автономної Республіки Крим значення)» виключити; 

2) у абзаці другому частини першої статті 22 слова «міст обласного 
(республіканського Автономної Республіки Крим) значення» замітини словами 
«територіальних громад»; 

3) у пункті 4 частини четвертої статті 263 слова «- для населених пунктів  
районного підпорядкування» виключити. 

 
7. У Законі України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 38, ст.509, із наступними 
змінами): 

1) у статті 4: 
у пункті 2 частини першої слова «(міст обласного значення)» виключити; 
у пункті 3 частини першої слова «(крім міст обласного значення)» 

виключити; 
2) у частині другій статті 6 та у частині другій статті 12 слова «(крім міст 

обласного значення)» виключити. 
 
8. У частині першій статті 37 Закону України «Про нотаріат» (Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 39, ст.383, із наступними змінами) 
слова «У сільських населених пунктах» замінити словами «У населених 
пунктах, де відсутні нотаріуси,». 

 
9. У абзаці сьомому статті 3 Закону України «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні» (Відомості Верховної Ради України 
(ВВР), 2004, № 15, ст.232, із наступними змінами) слова «сільський голова (у 
разі якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено)» 
замінити словом «староста». 

 
10. У абзаці третьому частини другої статті 11 Закону України «Про 

поховання та похоронну справу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
2004, № 7, ст.47, із наступними змінами) слова «(крім міст обласного 
значення)» виключити. 

 
11. У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної 
Ради України (ВВР), 2003, № 31-32, ст.263, із наступними змінами): 
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1) у абзаці сьомому пункту 14 частини першої статті 1 слова «(крім міст 
обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення)» 
виключити; 

2) у абзаці другому частини третьої статті 29 слова «міської ради міст 
обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення» 
замінити словами «сільських, селищних, міських рад». 

 
12. У Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
2004, № 51, ст.553, із наступними змінами): 

1) у частині другій статті 6 слова «(крім міст обласного та/або 
республіканського Автономної Республіки Крим значення)» виключити; 

2) у пункті 1 частини першої статті 9 слова «міських рад міст обласного 
та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення» замінити 
словами «сільських, селищних, міських рад». 

 
13. У Законі України «Про автомобільні дороги» (Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 2005, № 51, ст.556, із наступними змінами) частину шосту 
статті 8 викласти у такій редакції:  

«До територіальних автомобільних доріг належать автомобільні дороги, 
що з'єднують адміністративні центри Автономної Республіки Крим і областей з 
адміністративними центрами районів, містами, міста між собою, 
адміністративні центри районів між собою, а також автомобільні дороги, що 
з'єднують з дорогами державного значення основні аеропорти, морські та 
річкові порти, залізничні вузли, об'єкти національно-культурного надбання та 
курортного і природно-заповідного фонду, автомобільні пункти пропуску 
міжнародного та міждержавного значення через державний кордон.». 

 
14. У Законі України «Про Державний реєстр виборців» (Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 20, ст.282, із наступними змінами): 
1) пункт 3 частини четвертої статті 6 викласти у такій редакції:  
«3) власна назва району, до складу якого входить населений пункт, в 

якому народився виборець;»; 
2) пункт 3 частини восьмої статті 8 викласти у такій редакції:  
«3) район, до складу якого входить населений пункт;». 
 
15. У абзаці шостому частини першої статті 18 Закону України «Про збір 

та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 2-3, ст.11, із 
наступними змінами) слова «(крім міст обласного значення)» виключити. 
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16. У частині восьмій статті 9 Закону України «Про Державний 
земельний кадастр»  (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 8, 
ст.61, із наступними змінами) слова «(район, місто республіканського значення 
Автономної Республіки Крим, місто обласного значення)» виключити. 

 
17. У частині третій статті 8 Закону України «Про організації 

роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності» (Відомості 
Верховної Ради (ВВР), 2013, № 22, ст.216, із наступними змінами) слова «міст 
обласного  підпорядкування» замінити словами «територіальних громад».  
 

18. Пункт 3 частини третьої статті 4 Закон України «Про військово-
цивільні адміністрації» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.87, , із 
наступними змінами) викласти у такій редакції:  

«3) складання та затвердження відповідно районних, обласних бюджетів, 
внесення змін до них, затвердження звітів про їх виконання; розподілу 
переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій 
відповідно між районними бюджетами, місцевими бюджетами сільських, 
селищних, міських територіальних громад;». 

 
19. У пункті 5 частини першої статті 9 Закону України «Про метрологію 

та метрологічну діяльність» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 30, 
ст.1008, із наступними змінами) слова «обласного значення» виключити.   

 
20. У Законі України «Про статус депутатів місцевих рад» (Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 40, ст.290, із наступними змінами): 
1) частину першу статті 21 викласти у такій редакції:  
«1. Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата місцевої 

ради до посадових осіб ради та її органів, сільського, селищного, міського 
голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми 
власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а також 
до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників 
відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.»; 

2) у статті 38: 
пункти 2, 3 частини другої викласти у такій редакції:  
«2) 100 осіб для відкликання депутата міської ради територіальної 

громади, на території якої проживає до 100 000 осіб; 
3) 300 осіб для відкликання депутата міської ради територіальної 

громади, на території якої проживає більше 100 000 осіб та районної у місті 
ради;»; 

пункти 1, 2 частини третьої викласти у такій редакції:  
«1) сільської, селищної, міської, районної в місті ради - не менше 10 осіб; 

2) районної ради - не менше 50 осіб;»; 
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3) пункти 1, 2 частини другої статті 40 викласти у такій редакції:  
«1) у разі відкликання депутата сільської, селищної, міської (міської 

територіальної громади, на території якої проживає до 100 000 осіб) ради - 
десять днів; 

2) у разі відкликання депутата районної, міської (міської територіальної 
громади, на території якої проживає більше 100 000 осіб), районної в місті ради 
- двадцять днів;»; 

4) пункти 1, 2 частини другої статті 41 викласти у такій редакції:  
«1) у разі відкликання депутата сільської, селищної, міської (міської 

територіальної громади, на території якої проживає до 100 000 осіб) ради - 
протягом 10 днів з дня отримання матеріалів; 

2) у разі відкликання депутата районної, міської (міської територіальної 
громади, на території якої проживає більше 100 000 осіб), районної в місті ради 
- протягом 20 днів з дня отримання матеріалів;»; 

5) частину другу статті 50 виключити. 
 

21. У пункті 1 частини третьої статті 15 Закону України «Про правовий 
режим воєнного стану» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 28, ст.250, із 
наступними змінами) слова «місцевими бюджетами міст обласного  значення, 
сіл, селищ, міст районного значення» замінити словами «місцевими бюджетами 
сільських, селищних, міських територіальних громад». 

 
22. У частині третій статті 8 Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 
5, ст.35, із наступними змінами) слова «(міст районного підпорядкування)» 
виключити.  

 
23. Абзац другий частини третьої статті 43 Закону України «Про фахову 

передвищу освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 30, ст.119, із 
наступними змінами) викласти у такій редакції:  

«Право на першочергове зарахування для здобуття фахової передвищої 
освіти за медичними, мистецькими та педагогічними спеціальностями на 
конкурсній основі у межах установлених квот мають особи, які уклали угоду 
про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах 
міського типу, при їх зарахуванні на місця, що фінансуються за державним 
(регіональним) замовленням або за рахунок видатків на оплату послуг з 
підготовки фахівців у державних та комунальних закладах фахової передвищої 
та вищої освіти з бюджетів територіальних громад, районних бюджетів.». 

 
24. Абзац другий частини другої статті 30 Закону України «Про 

реабілітацію у сфері охорони здоров’я»  (Відомості Верховної Ради (ВВР), 
2021, № 8, ст.59) викласти у такій редакції: 
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«Фінансування місцевих програм розвитку та підтримки комунальних 
реабілітаційних закладів та реабілітаційних відділень у закладах охорони 
здоров'я, закладах соціального захисту, закладах, що відносяться до інших сфер 
діяльності, які належать відповідним територіальним громадам або є об'єктами 
права спільної власності територіальних громад; місцевих програм надання 
населенню реабілітаційної допомоги понад обсяг, передбачений програмою 
державних гарантій медичного обслуговування населення, здійснюється за 
рахунок коштів бюджетів територіальних громад, районних бюджетів.». 

 
25. Частину першу статті 1 Закону України «Про підвищення доступності 

та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» (Відомості 
Верховної Ради (ВВР), 2018, № 5, ст.32) викласти у такій редакції:  

«1. Цей Закон регулює відносини, пов'язані із забезпеченням підвищення 
доступності, ефективності та якості медичного обслуговування у сільській 
місцевості, до якої у цілях цього Закону належать території територіальних 
громад з чисельністю населення до 25 тисяч та знаходяться за межами міст 
Києва, Севастополя.». 

 
26. У Законі України «Про соціальні послуги» (Відомості Верховної Ради 

(ВВР), 2019, № 18, ст.73): 
1) пункт 1 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:  
«1) базові соціальні послуги – соціальні послуги, надання яких 

отримувачам соціальних послуг відповідно до цього Закону забезпечується 
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, 
районними, районними у містах Києві та Севастополі державними 
адміністраціями, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.»; 

2) у статті 11: 
пункт 3 частини першої викласти у такій редакції:  
«3) виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.»; 
пункт 2 частини третьої викласти у такій редакції:  
«2) узагальнення визначених районними державними адміністраціями, 

виконавчими органами сільських, селищних, міських рад потреб у соціальних 
послугах, оприлюднення відповідних результатів;»; 

абзац перший частини четвертої викласти у такій редакції:  
«4. До повноважень районних, районних у містах Києві та Севастополі 

державних адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
належать:»;  

3) абзац п’ятий частини сьомої статті 13  викласти у такій редакції:  
«Компенсація за догляд фізичним особам, які надають соціальні послуги з 

догляду відповідно до цього Закону без здійснення підприємницької діяльності 
на професійній основі, виплачується відповідно до тристороннього договору 
про надання соціальних послуг з догляду, що укладається у письмовій формі 
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між фізичною особою - надавачем соціальних послуг з догляду, отримувачем 
соціальних послуг з догляду або його законним представником та структурним 
підрозділом з питань соціального захисту населення районних, районних у 
містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчим органом 
сільської, селищної, міської ради.»; 

4) у статті 19: 
частину першу викласти у такій редакції:  
«1. Підставою для розгляду питання надання соціальних послуг за 

рахунок бюджетних коштів є подання до структурного підрозділу з питань 
соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та 
Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу сільської, селищної, 
міської ради за місцем проживання/перебування особи: 

1) заяви особи або її законного представника про надання соціальних 
послуг; 

2) звернення, повідомлення інших осіб в інтересах осіб/сімей, які 
потребують соціальних послуг. 

У разі звернення особи або її законного представника безпосередньо до 
надавача соціальних послуг такий надавач зобов’язаний надати їм допомогу в 
поданні заяви про надання соціальних послуг до структурного підрозділу з 
питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та 
Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу сільської, селищної, 
міської ради не пізніше наступного робочого дня.»; 

у частині третій слова «міської ради міст обласного значення, ради 
об’єднаної територіальної громади» замінити словами «сільської, селищної, 
міської ради». 

5) у частині четвертій статті 24 слова «міських рад міст обласного 
значення, рад об’єднаних територіальних громад» замінити словами «сільських, 
селищних, міських рад». 

 
27. У частині першій статті 182 Закону України «Про державну допомогу 

сім'ям з дітьми» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 5, ст.21, із 
наступними змінами) слова «(крім міст обласного значення)» виключити.  

 
28. У Законі України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 6, ст. 
35, із наступними змінами):  

1) у абзаці другому частини першої статті 1 слова «виконавчих органів 
міських і районних у містах рад» замітини словами «виконавчі органи 
сільських, селищних, міських, районних у містах рад»; 

2) частину сьому статті 4 викласти у такій редакції: 
«Штатна чисельність працівників районних, міських, районних у містах 

служб у справах дітей установлюється з розрахунку один працівник служби не 
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більше ніж на одну тисячу дітей, які проживають у районі, та не більше ніж на 
дві тисячі дітей, які проживають на території територіальної громади. Штатна 
чисельність працівників сільських, селищних служб у справах дітей 
встановлюється з розрахунку один працівник служби не більше ніж на одну 
тисячу дітей, але не менше одного працівника на територіальну громаду.»; 

3) у частині першій статті 11 та частині першій статті 111 слова 
«виконавчими органами міських, районних у містах рад» замінити словами 
«органами місцевого самоврядування». 

 
29. У Законі України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 1, ст.1, із 
наступними змінами): 

1) у абзаці третьому частини сьомої статті 4 після слів «виконавчого 
органу» доповнити словами «сільської, селищної,»; 

2) пункт 123 частини восьмої та абзац одинадцятий частини дев’ятої 
статті 11 після слів «адміністративно-територіальних одиниць» доповнити 
словами «та територіальних громад». 

 
30. У Законі України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 

2017, № 38-39, ст.380, із наступними змінами): 
1) у статті 66: 
у абзаці першому частини другої слова «Районні, міські ради» замінити 

словами «Міські, селищні, сільські ради»; 
частину третю виключити;  
2) у частині третій статті 70 слова «на території відповідного населеного 

пункту, об’єднаної територіальної громади» замінити словами «на території 
відповідної територіальної громади». 

 
31. У Законі України «Про повну загальну середню освіту» (Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2020, № 31, ст.226 , із наступними змінами): 
1) у частині другій статті 31 слова «комунальним - заснованим 

розпорядчим актом сільської, селищної, міської, районної, обласної ради;» 
замінити словами «комунальним - заснованим розпорядчим актом сільської, 
селищної, міської, обласної ради;»; 

2) абзац третій частини першої статті 32 викласти у такій редакції:  
«Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій, ліцеїв 

забезпечують , міські, сільські, селищні та обласні ради.»; 
3) абзац п’ятий частини першої статті 32 викласти у такій редакції:  
«Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій, ліцеїв 

як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання 
(зміну типу) приймають, міські, сільські, селищні та обласні ради.». 
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32. У Законі України «Про дошкільну освіту» (Відомості Верховної Ради 
України (ВВР), 2001, № 49, ст.259, із наступними змінами): 

1) у абзаці шостому статті 17 слово «районні» виключити; 
2) у статті 19: 
у абзаці тринадцятому частини першої та у абзаці першому частини 

другої слова «районні державні адміністрації,» в усіх відмінках виключити;   
3) у частині другій статті 35 слова «районні державні адміністрації,» 

виключити. 
 
33. У абзаці шостому частини другої статті 10 Закону України «Про 

позашкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 46, 
ст.393, із наступними змінами) слово «, районні» виключити.  

 
II. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 
опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування 
цього Закону: 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами 
виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 

              Голова  
Верховної Ради України 
 


