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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо порядку проведення загальних зборів громадян)»


         1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³» â³äïîâ³äíî äî ñò. 8 íàäàº ïðàâî ÷ëåíàì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè áåçïîñåðåäíüî áðàòè ó÷àñòü ó âèð³øåííÿ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ øëÿõîì ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â ãðîìàäÿí çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ.
Ïðîòå ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â ãðîìàäÿí çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, â³äïîâ³äíî äî ä³þ÷î¿ íîðìè ñòàòò³ 8 âèçíà÷àºòüñÿ çàêîíîì òà ñòàòóòîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè.
Ðàçîì ç òèì, ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â ãðîìàäÿí çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ òàêîæ ðåãóëþºòüñÿ Ïîëîæåííÿì ïðî çàãàëüí³ çáîðè ãðîìàäÿí çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ â Óêðà¿í³, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â³ä 17 ãðóäíÿ 1993 ðîêó.  Ïðîòå â³äïîâ³äíî  ñò. 146 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ âèçíà÷àºòüñÿ çàêîíîì. Çàçíà÷åíà ïîñòàíîâà áóëà ïðèéíÿòà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè äî ïðèéíÿòòÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³» òà Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, îòæå ä³º âèêëþ÷íî ó ÷àñòèí³, ùî íå ñóïåðå÷èòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³».
	Îòæå, ÷èííå çàêîíîäàâñòâî íå ì³ñòèòü íàëåæíî¿ ðåãëàìåíòàö³¿ ïîðÿäêó ñêëèêàííÿ òà ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â ãðîìàäÿí òà  îêðåìî íå âèçíà÷àº ñóá’ºêò³â ÷è ³í³ö³àòîð³â ¿õ ñêëèêàííÿ. 
Як результат неврегульованості даного питання  є загострення соціальних конфліктів та розповсюдження таких радикальних форм громадського волевиявлення, як пікети, мітинги, страйки, акції громадянської непокори та інш.

2. Загальна характеристика та основні положення законопроекту
      Законопроектом пропонується внесення змін до Закону України «Про Місцеве самоврядування в Україні»  в частині  порядку проведення загальних зборів.
    
       3. Місце законопроекту в системі законодавства 
 Основними нормативно-правовими актами, які регулюють зазначене питання, Конституція України,  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова Верховної Ради України вiд 17.12.1993 № 3748-XII «Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні».
Прийняття даного законопроекту не потребує внесення змін до інших законів.

 4. Фінансово-економічне обґрунтування
Ðåàë³çàö³ÿ ïîëîæåíü çàêîíîïðîåêòó ï³ä ÷àñ ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ï³ñëÿ éîãî ïðèéíÿòòÿ íå ïîòðåáóâàòèìå äîäàòêîâèõ âèäàòê³â ç äåðæàâíîãî àáî ì³ñöåâèõ áþäæåò³â. 

5. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття

	Ïðèéíÿòòÿ çàêîíîïðîåêòó ñïðèÿòèìå äåìîêðàòè÷íîìó ðîçâèòêó Óêðà¿íè òà ïðîâåäåííþ åôåêòèâíîãî ä³àëîãó îðãàí³â âëàäè ç ãðîìàäñüê³ñòþ íà ïðèíöèïàõ ïàðòíåðñòâà, äîâ³ðè, ïðîçîðîñò³, â³äêðèòîñò³ òà âçàºìîïîâàãè.



