
 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

(в розрізі підкомітетів) 

 

Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

друга сесія 

(лютий - липень 2015 року) 
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Результати законопроектної роботи підкомітетів 

Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування  

(розгляд законів/постанов) за другу сесію (лютий – липень 2015 року) 
 

 

 

 

Назва підкомітету  

Проекти законодавчих актів (законів, постанов), 

з  опрацювання яких  

комітет визначено ГОЛОВНИМ 

Проекти 

 законодавчих актів 

 (законів, постанов),  

з  опрацювання яких 

Комітет  

НЕ Є ГОЛОВНИМ  
Прийнято в 

цілому 

Законів  

(постанов) 

прийнято в  

першому  

(наступному) 

 читанні 

не прийнято 

(вето ПУ, 

відхилено, 

знято з 

розгляду тощо) 

попередньо 

розглянуто на 

засіданні 

Комітету 

на розгляді  

підкомітету  

попередньо 

розглянуто на 

засіданні 

Комітету 

на 

розгляді  

під-

комітету 

1. Підкомітет з питань місцевого 

самоврядування   (голова – Бублик Ю.В.) 
2 1 5 6 12 9 48 

2. Підкомітет з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою 

(голова – Федорук М.Т.) 

 

18 

 

- 

 

2 

 

5 

 

6 

 

5 

 

33 

3. Підкомітет з питань органів 

самоорганізації населення, місцевих виборів 

та інших форм безпосередньої демократії 

(голова – Бойко О.П.) 

 

- 

 

- 

 

1 

 

4 (43) 

 

5 

 

2 

 

22 

4. Підкомітет з питань з питань державної 

служби та служби в органах місцевого 

самоврядування (голова – Шкрум А.І.) 

 

- 

 

2 

 

2 

 

5 

 

1 

 

1 

 

29 

 

5. Підкомітет з питань регіональної політики, 

місцевих бюджетів та комунальної власності 
(голова – Река А.О.) 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

 

 

4 

 

62 

6. Підкомітет з питань адміністративних 

послуг, державних символів та нагород 

(голова – Дехтярчук О.В.) 

 

- 

 

1 

 

2 

 

5 

 

6 

 

2 

 

12 

 

Загалом: 21 4 12 26 (43) 31 23 206 

 



 3 

Результати законопроектної роботи  

підкомітету з питань місцевого самоврядування 
за другу сесію (лютий – липень 2015 року) 

 

куратор підкомітету - Гончаренко О.О. 

 голова підкомітету   - Бублик Ю.В. 

 
всього підготовлено 23 проекти законодавчих актів (законів, постанов), а саме: 

 
З опрацювання яких Комітет визначено головним  

З опрацювання яких 

Комітет не є головним 

прийнято 

 в цілому 

 

прийнято  

в першому  

(наступному)  

читанні 

не прийнято  

(вето Президента, 

відхилено,  

знято з розгляду  

тощо) 

попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 

2 1 5 6 9 
1.Проект Закону 

про внесення 

зміни до статті 10 

Закону України 

"Про особливий 

порядок місцевого 

самоврядування в 

окремих районах 

Донецької та 

Луганської 

областей" 

(реєстр.№2378) 

2.Проект 

Постанови про 

визнання окремих 

районів, міст, 

селищ і сіл 

1.Проект Закону 

про внесення 

змін до статті 30 

Закону України 

"Про місцеве 

самоврядування 

в Україні" щодо 

обліку та 

технічної 

інвентаризації 

(реєстр. №0914)  

 

1.Проект Закону про 

внесення змін до Закону 

України "Про особливий 

порядок місцевого 

самоврядування в окремих 

районах Донецької та 

Луганської областей" 

(реєстр.№1130) 

2.Проект Закону про 

внесення змін до Закону 

України "Про столицю 

України - місто-герой Київ" 

(щодо поновлення права 

територіальної громади 

міста Києва здійснювати 

місцеве самоврядування 

через районні в місті ради і 

1.Проект Закону про тимчасовий 

порядок здійснення повноважень 

місцевого самоврядування на 

період проведення 

антитерористичної операції 

(реєстр.№1529) 

2. Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

місцеве самоврядування в 

Україні" (щодо уточнення 

порядку здійснення окремих 

повноважень) (реєстр.№1473) 

3. Проект Закону про внесення 

змін до Закону України «Про 

статус депутатів місцевих рад» 

(щодо спрощення процедури 

відкликання депутатів) 

1.Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України (щодо нотаріальних послуг 

в органі місцевого самоврядування 

села, селища незалежно від 

наявності нотаріуса) 

(реєстр.№1041) 

2. Проект Закону про внесення змін 

до статті 44 Закону України "Про 

автомобільний транспорт" щодо 

участі представників органів 

місцевого самоврядування у 

конкурсному комітеті, який 

визначає перевізника на автобусний 

маршрут (реєстр.№1275) 

3. Проект Закону про документи 

України, що посвідчують особу та 
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Донецької та 

Луганської 

областей 

тимчасово 

окупованими 

територіями 

(реєстр. №2396) 

 

їх виконавчі органи) 

(реєстр.№1229) 

3. Проект Закону про 

внесення змін до Закону 

України "Про столицю 

України - місто-герой Київ" 

щодо відновлення районних 

рад (реєстр.№1229-1) 

4.Проект Закону про 

внесення змін до Закону 

України "Про столицю 

України - місто-герой Київ" 

(щодо поновлення права 

чинності положень про 

районні ради) 

(реєстр.№1229-2) 

5.Проект Закону про 

внесення змін до Закону 

України "Про столицю 

України - місто-герой Київ" 

(щодо відновлення районних 

у місті Києві рад та 

розподілу повноважень між 

ними і Київською міською 

радою) (реєстр.№1229-3) 

 

(реєстр.№2123) 

4.Проект Закону про внесення 

змін до Закону України «Про 

столицю України – місто-герой 

Київ» (щодо адміністр.-

територіального устрою міста 

Києва) (реєстр. №1120) 

5.Проект Закону про внесення 

змін до деяких законів України 

щодо відновлення районних у 

місті Києві рад (реєстр. №2529, 

доопрацьований) 

6.Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

столицю України - місто-герой 

Київ" щодо відновлення районних 

рад (реєстр. №2529-1) 

дають право виїзду за кордон  

(реєстр.№1632) 

4. Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України у сфері поводження з 

побутовими відходами 

(реєстр.№1742) 

5. Проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України у сфері 

поводження з побутовими 

відходами (реєстр.№1742-1) 

6. .Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України (щодо прав громадян під 

час проведення мирних зібрань) 

(реєстр.№1779) 

7.Проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо 

посилення соціального захисту 

дітей та підтримки сімей з дітьми 

(реєстр. №2254) 

8. Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про звернення 

громадян" щодо прав Героїв 

України та ветеранів війни 

(реєстр.№2428) 

9.Проект Закону про ініціативу 

громадян щодо прийняття 

нормативно-правових актів та 

інших рішень органами влади 

(реєстр.№1140) 

 

 
 

 



 5 

Результати законопроектної роботи  

підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою  
за другу сесію (лютий – липень 2015 року) 

 

куратор підкомітету - Гончаренко О.О. 

голова підкомітету  - Федорук М.Т. 

 
всього підготовлено 30 проектів законодавчих актів (законів, постанов), а саме: 

 

 

З опрацювання яких Комітет визначено головним 

 

 

 

З опрацювання 

яких 

Комітет  

не є головним 

прийнято в цілому 

 

прийнято в 

першому  

(наступному) 

читанні 

не прийнято  

(вето Президента, 

 відхилено,  

знято з розгляду 

тощо) 

 

попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 

18 - 2 6 5 
1. Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-територіальному устрої 

Луганської області, зміну і встановлення меж 

Попаснянського і Слов'яносербського районів 

Луганської області (реєстр.№1601) 

2. Проект Постанови про визначення 

окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької 

та Луганської областей, в яких 

запроваджується особливій порядок 

місцевого самоврядування (реєстр.№2374) 

3. Проект Постанови про перейменування 

села Мельникове Липоводолинського району 

Сумської області (реєстр.№2301) 

4. Проект Постанови про перейменування 

 1.Проект Закону про 

внесення змін до 

деяких 

законодавчих актів 

України (щодо 

посилення 

фінансової 

самодостатності 

територіальних 

громад) 

(реєстр.№1898) 

2.Проект Постанови 

про зміни в 

адміністративно-

1.Проект Закону про 

внесення змін до Закону 

України "Про статус 

гірських населених 

пунктів в Україні" (щодо 

збільшення державних 

гарантій в соціально-

економічному розвитку) 

(реєстр.№1345) 

2. Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законів України щодо 

порядку утворення та 

ліквідації місцевих 

1. Проект Закону про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України (щодо 

реєстрації прав оренди 

земельних ділянок 

органами місцевого 

самоврядування 

сільських населених 

пунктів) 

(реєстр.№1136) 

2. Проект Закону про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 
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села Поділки Липоводолинського району 

Сумської області  (реєстр.№2302) 

5. Проект Постанови про перейменування 

села Кимличка Липоводолинського району 

Сумської області (реєстр.№2303) 

6. Проект Постанови про перейменування 

села Галаєвець Липоводолинського району 

Сумської області (реєстр.№2304) 

7. Проект Постанови про перейменування 

села Прибілля Жидачівського району 

Львівської області  (реєстр.№2305) 

8. Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Дунаївці 

Дунаєвецького району Хмельницької області 

(реєстр.№2306) 

9. Проект Постанови про перейменування 

села Шевченка Славутського району 

Хмельницької області (реєстр.№2510) 

10. Проект Постанови про перейменування 

села Скипче Городоцького району 

Хмельницької області (реєстр.№2511) 

11. Проект Постанови про перейменування 

села Дібрівка Ізяславського району 

Хмельницької області (реєстр.№2512) 

12. Проект Постанови про віднесення міста 

Кременець Кременецького району 

Тернопільської області до категорії міст 

обласного значення  (реєстр.№2600) 

13. Проект Постанови про віднесення міста 

Бережани Бережанського району 

Тернопільської області до категорії міст 

обласного значення (реєстр.№2601) 

14. Проект Постанови про віднесення міста 

Гадяч Гадяцького району Полтавської області 

до категорії міст обласного значення 

(реєстр.№2802) 

15. Проект Постанови про зміну і 

територіальному 

устрої Донецької 

області, зміну і 

встановлення меж 

Волноваського та 

Першотравневого 

районів Донецької 

області 

(реєстр.№2059) 

 

державних адміністрацій 

(реєстр.№2642) 

3.Проект Закону про 

державно-правовий 

експеримент з проведення 

реформування місцевого 

самоврядування та 

територіальної організації 

влади на території 

Калуського району та 

міста Калуша Івано-

Франківської області 

(реєстр.№1661, 

доопрацьований) 

4.Проект Постанови про 

зміну і встановлення меж 

міста Суми і Сумського 

району Сумської області 

(реєстр. №2238а) 

5.Проект Постанови про 

віднесення міста Біляївка 

Біляївського району 

Одеської області до 

категорії міст обласного 

значення  (реєстр. 

№2278а) 

6. Про проект Постанови 

про перейменування села 

Радянське Кременецького 

району Тернопільської 

області (реєстр. №2733) 

актів України щодо 

розширення 

повноважень органів 

місцевого 

самоврядування у сфері 

земельних відносин 

(реєстр.№1252) 

3. Проект Закону про 

внесення змін до статті 

122 Земельного кодексу 

України щодо питань 

надання права 

сільським, селищним, 

міським радам 

передавати земельні 

ділянки державної 

власності у власність 

або користування 

(реєстр.№1277) 

4. Проект Закону про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України (щодо передачі 

земельних ділянок у 

власність або у 

користування) 

(реєстр.№1277-1) 

5.Проект Закону про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України (щодо порядку 

розпорядження 

землями державної 

власності) (реєстр. 

№1139) 
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встановлення меж міста Вінниця і 

Вінницького району Вінницької області 

(реєстр.№2803) 

16. Проект Постанови про внесення змін 

до Постанови Верховної Ради України від 11 

грудня 2014 року № 32-VII «Про зміни в 

адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж 

Волноваського, Новоазовського та 

Тельманівського районів Донецької області 

(реєстр.№2321) 

17. Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж Артемівського району 

Донецької області (реєстр.№2792) 

18.      Проект Закону про добровільне 

об'єднання територіальних громад 

(реєстр.№0915) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

Результати законопроектної роботи 

підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів  

та інших форм безпосередньої демократії 
за другу сесію (лютий – липень 2015 року) 

куратор підкомітету - Ледовських О.В. 

голова підкомітету  - Бойко О.П.  

 
всього підготовлено 4 (43) проекти законодавчих актів (законів, постанов), а саме: 

 
 

З опрацювання яких Комітет визначено головним 

 

З опрацювання 

якихКомітет 

не є головним 

прийнято 

в цілому 

 

Прийнято  

в першому  

читанні 

не прийнято  

(вето Президента, 

 відхилено, знято з  

розгляду тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 

- - 1 4 (43) 2 
  1. Проект Постанови про 

дострокове припинення 

повноважень 

Харківської обласної 

ради, Харківського 

міської ради та 

Харківського міського 

голови у зв'язку з діями, 

що підривають 

суверенітет, 

незалежність і 

територіальну цілісність 

України, та призначення 

позачергових виборів 

(реєстр.№2341) 

1. Проекти постанов про призначення позачергових виборів: 

- про призначення позачергових виборів Мар'їнського міського 

голови (Мар'їнська міська рада Мар'їнського району Донецької 

області) (реєстр. №1703-21) 

- про призначення позачергових виборів окремих сільських та 

селищних голів (реєстр. №№1705-197 –1705-238) 

2. Проект Постанови про призначення позачергових виборів депутатів 

Запорізької міської ради та Запорізького міського голови (р..№1391) 

3. Проект Постанови про призначення позачергових виборів 

Полтавського міського голови (Полтавська міська рада Полтавської 

області) (реєстр.№1907) 

4.Проект Постанови “Про призначення чергових виборів депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 

році” (реєстр. №2148а) 

1. Проект Закону про 

ініціативу громадян 

щодо прийняття 

нормативно-правових 

актів та інших рішень 

органами влади 

(реєстр.№1140) 

2. Проект Закону про 

внесення змін до до 

деяких законодавчих 

актів України (щодо 

прав громадян під час 

проведення мирних 

зібрань) 

(реєстр.№1779) 
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Результати законопроектної роботи 

підкомітету з питань з питань державної служби та  

служби в органах місцевого самоврядування 
за другу сесію (лютий – липень 2015 року) 

 

куратор підкомітету - Ледовських О.В. 

голова підкомітету - Шкрум А.І. 

 
всього підготовлено 10 проектів законодавчих актів (законів), а саме: 

 

 

З опрацювання яких Комітет визначено головним 

 

 

 

З опрацювання 

яких 

Комітет  

не є головним 

прийнято в 

цілому 

 

прийнято в 

першому  

(наступному) 

читанні 

Не прийнято  

(вето Президента, 

 відхилено,  

знято з розгляду тощо) 

 

попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 

- 2 2 5 1 
 1. Проект Закону 

про державну 

службу (реєстр. 

№2490)   

2. Проект Закону 

про службу в 

органах місцевого 

самоврядування 

(реєстр. №2489)  

1.Проект Закону про 

державну службу 

(реєстр.№2490-1) 

2. Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законів України (щодо 

поновлення гарантій 

пенсійного забезпечення 

виборним особам місцевого 

самоврядування та науковим 

працівникам) (реєстр. №2554) 

1.Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про державну службу" (щодо обов'язкового володіння 

українською мовою посадовими та службовими 

особами органів державної влади) (реєстр.№1201) 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо звільнення 

державного службовця за сепаратизм) (реєстр.№1459) 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вступу на державну 

службу та службу в органах місцевого самоврядування 

(реєстр.№1616) 

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

1.Проект Закону про 

внесення змін до 

деяких законів 

України щодо 

залучення до роботи 

у державних органах 

іноземців відповідно 

до державних 

інтересів України 

(реєстр. №1161) 
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«Про державну службу» (щодо вимоги політичної 

неупередженості) (реєстр.№1596) 

5. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

«Про державну службу» (щодо окремих питань 

заохочення державних службовців до підвищення 

кваліфікації шляхом навчання в Національній академії 

державного управління при Президентові України) 

(реєстр.№2218) 
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Результати законопроектної роботи 

підкомітету з питань регіональної політики, місцевих бюджетів  

та комунальної власності 
за другу сесію (лютий – липень 2015 року) 

 

куратор підкомітету - Курило В.С. 

голова підкомітету - Река А.О. 
всього підготовлено 6 проектів законодавчих актів (законів, постанов), а саме: 

 

 

З опрацювання яких Комітет визначено головним 

 

 

 

З опрацювання яких 

Комітет  

не є головним 

прийнято в 

цілому 

 

прийнято 

в першому  

(наступ- 

ному) 

 читанні 

не прийнято  

(вето 

Президента, 

 відхилено,  

знято з 

розгляду 

тощо) 

 

попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 

1 - - 1 4 

1. Проект 

Закону про 

засади 

державної 

регіональної 

політики  

(реєстр.№0908) 

  

 

1. Проект Постанови про передачу 

медичних закладів з управління 

Державного управління справами у 

підпорядкування Міністерства охорони 

здоров’я для забезпечення 

пріоритетного надання медичної 

допомоги ветеранам війни, учасникам 

бойових дій в Афганістані, учасникам 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та учасникам АТО 

(реєстр.№1664) 

1.Проект Закону про першочергові заходи щодо захисту 

соціально вразливих громадян від наслідків фінансово-

економічної кризи (реєстр.№1022) 

2. Проект Закону про зміну системи регулювання 

економіки (реєстр.№1069) 

3. Проект Закону про реформування державних і 

комунальних друкованих засобів масової інформації 

(реєстр.№1123) 

4. Проект Закону про внесення змін до статті 8 

Житлового кодексу Української РСР (щодо визначення 

порядку переведення жилих будинків і приміщень у 

нежилі)  (реєстр.№1322) 
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Результати законопроектної роботи 

підкомітету з  питань адміністративних послуг, державних символів та нагород 
за другу сесію (лютий – липень 2015 року) 

 

 

куратор підкомітету - Кудлаєнко С.В. 

голова підкомітету - Дехтярчук О.В. 

 
всього підготовлено 9 проектів законодавчих актів (законів, постанов), а саме: 

 
 

З опрацювання яких Комітет визначено головним 

 

 

 

З опрацювання яких  

Комітет  

не є головним 

прийнято 

в цілому 

 

прийнято  

в першому  

(наступному)  

читанні 

Не прийнято  

(вето Президента,  

відхилено,  

знято з розгляду тощо) 

 

Попередньо 

 розглянуто  

на засіданнях  

Комітету 

- 1 2 4 2 
 1.Проект 

Закону про 

внесення змін 

до деяких 

законодавчих 

актів України 

щодо 

розширення 

повноважень 

органів 

місцевого 

самоврядуванн

1.Проект Закону про внесення змін 

до статті 6 Закону України "Про 

державні нагороди України" (щодо 

надання звання Герой України 

громадянам України, іноземцям та 

особам без громадянства) 

(реєстр.№1421-1) 

2. Проект Закону про внесення змін 

до статті 12 Закону України "Про 

адміністративні послуги" (щодо 

можливості зміни часу прийому 

суб'єктів звернень) (реєстр.№1347) 

1. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про державні нагороди, 

якими відзначені трудові колективи, 

навчальні заклади, об'єднання громадян, 

військові частини і з'єднання" (щодо 

правонаступництва трудових колективів, 

відзначених державними нагородами 

іноземних держав) (реєстр.№ 1774) 

2.Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про державні нагороди 

України" (щодо надання права 

присвоєння звання Герой України 

1.Проект Закону про 

внесення зміни до статті 1 

Закону України "Про пенсії 

за особливі заслуги перед 

Україною" (щодо 

нагороджених грамотами 

Верховної Ради України) 

(реєстр. №1191) 

2.Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законів України щодо 

гарантування виплат 
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я та 

оптимізації 

надання 

адміністративн

их послуг 

(реєстр. 

№2984) 
 

особам, які не є громадянами України) 

(реєстр. №1421) 

3.Проект Закону про державну підтримку 

жінок, яким присвоєно почесне звання 

України «Мати-героїня» (реєстр. №1052) 

4. Проект Постанови про присвоєння 

назви Гідності та Свободи площі біля 

Головпоштамту в місті Києві 

(реєстр.№2237) 

 

одноразової допомоги 

Матерям-героїням, а також 

запровадження строків 

розгляду документів і 

вручення державних нагород 

(реєстр.№2043) 

 


