ПЛАН
роботи Комітету з питань державного будівництва,
регіональної політики та місцевого самоврядування
на період другої сесії
Верховної Ради України VIII скликання

(лютий – липень 2015 року)

Розділ I. Підготовка проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України
(Комітет визначено головним)

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Питання,
які виносяться на розгляд Комітету

Проект Закону про визнання таким, що
втратив чинність, Закону України "Про
особливий
порядок
місцевого
самоврядування в окремих районах
Донецької та Луганської областей" від 16
вересня 2014 року № 1680-VII (реєстр.
№1011, н.д. А.Парубій, С.Пашинський)
Проект Закону про визнання таким, що
втратив чинність, Закону України "Про
особливий
порядок
місцевого
самоврядування в окремих районах
Донецької та Луганської областей"
(реєстр. №1011-1, н.д. Ю.Тимошенко)
Проект Закону про внесення змін до Закону
України
"Про
особливий
порядок
місцевого самоврядування в окремих
районах Донецької та Луганської областей"
(реєстр. №1130, н.д. В.Барвіненко)
Проект Закону про засади державної
регіональної політики
(реєстр. №0908, друге читання)

Строк
розгляду
в Комітеті
(місяць)

Відповідальні
за підготовку
члени Комітету

Відповідальні
за
забезпечення
підготовки
працівники
секретаріату
Комітету

Пропозиції
щодо строків
розгляду
Верховною
Радою
України
(місяць)

грудень

О.Гончаренко
Ю.Бублик

Т.Корнієнко

лютий

грудень

О.Гончаренко
Ю.Бублик

Т.Корнієнко

лютий

О.Гончаренко
Ю.Бублик

Т.Корнієнко

В.Курило
А.Река

Г.Степанян
О.Данилюк

грудень

січень

2

лютий

лютий

№
п/п

5.

6.

7.

8.

Питання,
які виносяться на розгляд Комітету

Проект Закону про добровільне об'єднання
територіальних громад
(реєстр.№0915, друге читання)
Проект
Постанови
про
зміни
в
адміністративно-територіальному устрої
Луганської області, зміну і встановлення
меж Попаснянського і Слов'яносербського
районів Луганської області (реєстр. №1601,
н.д. А.Артеменко)
Проект Закону про внесення змін до статті
16 Закону України "Про державні нагороди
України" (щодо позбавлення державних
нагород)
(реєстр. №1211,
н.д.
О.Марченко, О.Осуховський, Ю.Левченко,
Ю.Бублик, Ю.Іллєнко, М.Головко)
Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
(щодо
скорочення переліку державних нагород,
розширення обсягу прав нагороджених
осіб,
встановлення
обмежень
у
нагородженні державними нагородами
певних суб'єктів) (реєстр. №1451, н.д.
С.Власенко)

Строк
розгляду
в Комітеті
(місяць)

Відповідальні
за підготовку
члени Комітету

Відповідальні
за
забезпечення
підготовки
працівники
секретаріату
Комітету

Пропозиції
щодо строків
розгляду
Верховною
Радою
України
(місяць)

січень

О.Гончаренко
М.Федорук

Ю.Гарбуз
О.Данилюк

лютий

січень

О.Гончаренко
М.Федорук

Ю.Гарбуз

лютий

С.Кудлаєнко
О.Дехтярчук

Л.Дмитрук

лютий

С.Кудлаєнко
О.Дехтярчук

Л.Дмитрук

січень

січень

3

лютий

№
п/п

Питання,
які виносяться на розгляд Комітету

Проект Закону про внесення змін до статті
30 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" щодо обліку та
технічної інвентаризації (реєстр.№0914,
друге читання)
10. Проект Закону про тимчасовий порядок
здійснення
повноважень
місцевого
самоврядування на період проведення
антитерористичної
операції
(реєстр.
№1529, н.д. А.Артеменко)
11. Проект Закону про державну підтримку
жінок, яким присвоєно почесне звання
України "Мати-героїня" (реєстр. №1052,
н.д. О.Фельдман, А.Денисенко, В.Мисик,
В.Писаренко, Д.Святаш)
12. Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про державні нагороди України"
(щодо надання права присвоєння звання
Герой України особам, які не є
громадянами України) (реєстр. №1421, н.д.
А.Романова)

Строк
розгляду
в Комітеті
(місяць)

Відповідальні
за підготовку
члени Комітету

Відповідальні
за
забезпечення
підготовки
працівники
секретаріату
Комітету

Пропозиції
щодо строків
розгляду
Верховною
Радою
України
(місяць)

лютий

О.Гончаренко
Ю.Бублик

Т.Корнієнко
О.Данилюк

лютий

лютий

О.Гончаренко
Ю.Бублик

Т.Корнієнко

лютий

С.Кудлаєнко
О.Дехтярчук

лютий

С.Кудлаєнко
О.Дехтярчук

9.
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Л.Дмитрук

Л.Дмитрук

лютий

лютий

лютий

№
п/п

Питання,
які виносяться на розгляд Комітету

13. 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. №14211, н.д.А.Білецький)
14. Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про державні нагороди України"
(щодо присвоєння почесних звань) (реєстр.
№1469, н.д. І.Суслова, Ю.Дерев’янко)
15. 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, н.д. М.Томенко, О.Мусій)

Строк
розгляду
в Комітеті
(місяць)

лютий

лютий

лютий
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Відповідальні
за підготовку
члени Комітету

Відповідальні
за
забезпечення
підготовки
працівники
секретаріату
Комітету

Пропозиції
щодо строків
розгляду
Верховною
Радою
України
(місяць)

С.Кудлаєнко
О.Дехтярчук

Л.Дмитрук

лютий

С.Кудлаєнко
О.Дехтярчук

Л.Дмитрук

лютий

В.Курило
А.Река

О.Маковський

лютий

№
п/п

Питання,
які виносяться на розгляд Комітету

16. Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про столицю України - містогерой Київ" (щодо адміністративнотериторіального устрою міста Києва)
(реєстр. №1120, н.д. І.Крулько)
17. 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,
н.д.
М.Головко,
О.Марченко,
О.Осуховський, Ю.Левченко, Ю.Бублик,
Ю.Іллєнко)
18. Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
(щодо
звільнення державного службовця за
сепаратизм) (реєстр. №1459, н.д. С.Рудик,
М.Головко, О.Марченко, О.Осуховський,
Ю.Левченко, Ю.Бублик, Ю.Іллєнко)
19. Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про державну службу" (щодо
вимоги
політичної
неупередженості)
(реєстр. №1596, н.д. І.Шурма, Д.Шпенов)

Строк
розгляду
в Комітеті
(місяць)

Відповідальні
за підготовку
члени Комітету

Відповідальні
за
забезпечення
підготовки
працівники
секретаріату
Комітету

Пропозиції
щодо строків
розгляду
Верховною
Радою
України
(місяць)

Т.Корнієнко
Ю.Гарбуз

лютий

лютий

О.Гончаренко
Ю.Бублик
О.Гончаренко
М.Федорук

лютий

О.Ледовських
А.Шкрум

Л.Шкуріна

березень

лютий

О.Ледовських
А.Шкрум

Л.Шкуріна

березень

лютий

О.Ледовських
А.Шкрум

Л.Шкуріна

березень
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№
п/п

Питання,
які виносяться на розгляд Комітету

20. Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вступу на
державну службу та службу в органах
місцевого самоврядування (реєстр. №1616,
н.д. Г.Заболотний, О.Домбровський)
21. Проект Закону про внесення змін до статті
12 Закону України "Про адміністративні
послуги" (щодо можливості зміни часу
прийому суб'єктів звернень) (реєстр.
№1347, н.д. Ю.Дерев’янко)
22. Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про столицю України - містогерой Київ" (щодо поновлення права
територіальної громади міста Києва
здійснювати місцеве самоврядування через
районні в місті ради і їх виконавчі органи)
(реєстр. №1229, н.д. О.Третьяков)
23. Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про столицю України - містогерой Київ" щодо відновлення районних
рад (реєстр. №1229-1, н.д. Ю.Левченко,
А.Іллєнко)

Строк
розгляду
в Комітеті
(місяць)

Відповідальні
за
забезпечення
підготовки
працівники
секретаріату
Комітету

Пропозиції
щодо строків
розгляду
Верховною
Радою
України
(місяць)

Л.Шкуріна

березень

С.Кудлаєнко
О.Дехтярчук

Л.Шкуріна

березень

березень

О.Гончаренко
Ю.Бублик

Т.Корнієнко

березень

О.Гончаренко
Ю.Бублик

Т.Корнієнко

лютий

лютий
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Відповідальні
за підготовку
члени Комітету

О.Ледовських
А.Шкрум

березень

березень

№
п/п

Питання,
які виносяться на розгляд Комітету

24. Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про столицю України - містогерой Київ" (щодо поновлення права
чинності положень про районні ради)
(реєстр.
№1229-2,
н.д.
І.Луценко,
В.Івченко)
25. Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про столицю України - містогерой Київ" (щодо відновлення районних у
місті Києві рад та розподілу повноважень
між ними і Київською міською радою)
(реєстр. №1229-3, н.д. Л.Ємець, В.Сташук,
Г.Кривошея)
26. Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про статус гірських населених
пунктів в Україні" (щодо збільшення
державних
гарантій
в
соціальноекономічному розвитку) (реєстр. №1345,
н.д. Д.Шлемко, В.Івченко, І.Крулько)
27. Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про тимчасові заходи на період
проведення антитерористичної операції"
(щодо забезпечення реалізації положень
закону) (реєстр. №1257, н.д. О.Долженков)

Строк
розгляду
в Комітеті
(місяць)

Відповідальні
за підготовку
члени Комітету

Відповідальні
за
забезпечення
підготовки
працівники
секретаріату
Комітету

Пропозиції
щодо строків
розгляду
Верховною
Радою
України
(місяць)

Т.Корнієнко

березень

березень

О.Гончаренко
Ю.Бублик

березень

О.Гончаренко
Ю.Бублик

березень

О.Гончаренко
М.Федорук

Ю.Гарбуз

квітень

березень

О.Гончаренко
Ю.Бублик

Т.Корнієнко

квітень
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Т.Корнієнко

березень

№
п/п

Питання,
які виносяться на розгляд Комітету

28. Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про місцеве самоврядування в
Україні" (щодо уточнення порядку
здійснення окремих повноважень) (реєстр.
№1473, н.д. Ю.Дерев’янко, І.Суслова,
В.Івченко)
29. 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, н.д. І.Насалик)
30. 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, н.д.
О.Дехтярчук, В.Яніцький, Л.Козаченко,
В.Кривенко, В.Сидорчук,С.Євтушок)

Строк
розгляду
в Комітеті
(місяць)

Відповідальні
за підготовку
члени Комітету

Відповідальні
за
забезпечення
підготовки
працівники
секретаріату
Комітету

Пропозиції
щодо строків
розгляду
Верховною
Радою
України
(місяць)

березень

О.Гончаренко
Ю.Бублик

Т.Корнієнко

квітень

березень

О.Гончаренко
М.Федорук

О.Данилюк

квітень

березень

С.Кудлаєнко
О.Дехтярчук

Л.Дмитрук

квітень
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№
п/п

Питання,
які виносяться на розгляд Комітету

Строк
розгляду
в Комітеті
(місяць)

31. Проект Постанови про призначення
позачергових виборів депутатів Запорізької
міської ради та Запорізького міського
березень
голови (реєстр. №1391, н.д. О.Ляшко,
О.Березюк, С.Соболєв)
32. Проекти
постанов про призначення
позачергових місцевих виборів
протягом сесії
33. Проекти
постанов
з
питань
адміністративно-територіального устрою
протягом сесії
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Відповідальні
за підготовку
члени Комітету

Відповідальні
за
забезпечення
підготовки
працівники
секретаріату
Комітету

Пропозиції
щодо строків
розгляду
Верховною
Радою
України
(місяць)

О.Ледовських
О.Бойко

Л.Дмитрук

квітень

О.Ледовських
О.Бойко

Л.Дмитрук

протягом сесії

О.Гончаренко
М.Федорук

Ю.Гарбуз

протягом сесії

Розділ II. Законопроекти, які комітет має розглянути і подати свої пропозиції
(Комітет визначено не головним)
№ п/п

Питання,
які виносяться на розгляд Комітету

1.

Проект Закону про першочергові заходи
щодо захисту соціально вразливих громадян
від наслідків фінансово-економічної кризи
(реєстр.
№1022,
н.д.
О.Долженков,
Ю.Воропаєв)

2.

Проект Постанови про відзначення 1000річчя заснування міста Борисполя Київської
області (у 2015 році) (реєстр. № 1035, н.д.
С.Міщенко)

3.

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, н.д.
С.Міщенко)

Строк
розгляду
в Комітеті

протягом
сесії
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Відповідальні
за підготовку члени Комітету

В.Курило
А.Река

Відповідальні
за
забезпечення
підготовки
працівники
секретаріату
Комітету
О.Маковський

протягом
сесії

С.Кудлаєнко
О.Дехтярчук

Л.Дмитрук

протягом
сесії

О.Гончаренко
Ю.Бублик

Т.Корнієнко

4.

5.
6.

7.

8.

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих
актів
України
щодо
забезпечення захищеності прав споживачів
та врегулювання функціонування житловокомунальної сфери (реєстр. №1062, н.д.
О.Кужель)
Проект Закону про зміну системи
регулювання економіки (реєстр. №1069,
н.д.О.Продан, О.Бєлькова, О.Юринець)
Проект Закону про внесення змін до
Бюджетного кодексу України щодо зміни
складу доходів місцевих бюджетів (реєстр.
№1106, н.д. Ю.Левченко, О.Осуховський,
А.Іллєнко,
Ю.Бублик,
О.Марченко,
М.Головко)
Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих
актів
України
щодо
забезпечення безперешкодного доступу
громадян до узбережжя водних об'єктів для
загального
водокористування
(реєстр.
№1107, н.д. Ю.Левченко, О.Осуховський,
А.Іллєнко,
Ю.Бублик,
О.Марченко,
М.Головко)
Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про національні меншини в
Україні" (реєстр. №1111, н.д. Ю.Левченко,
О.Осуховський,
А.Іллєнко,
Ю.Бублик,
О.Марченко, М.Головко)

протягом
сесії

В.Курило
А.Река

Г.Степанян

протягом
сесії

В.Курило
А.Река

О.Маковський

протягом
сесії

В.Курило
А.Река

О.Маковський

протягом
сесії

протягом
сесії
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О.Гончаренко
Ю.Бублик

О.Ледовських
О.Бойко

Т.Корнієнко

Л.Дмитрук

9.

10.

11.
12.

13.

Проект Закону про реформування державних
і комунальних друкованих засобів масової
інформації (реєстр. №1123, н.д. М.Томенко,
О.Абдуллін)
Проект Закону про визнання таким, що
втратив чинність, Закону України "Про
всеукраїнський
референдум"
(реєстр.
№1133-1,
н.д.
І.Крулько,
Л.Ємець,
С.Соболєв,
І.Кириленко, О.Абдуллін,
Ю.Тимошенко)
Проект Закону про вогнепальну зброю
цивільного призначення (реєстр. №1135, н.д.
С.Каплін)
Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо реєстрації
прав оренди земельних ділянок органами
місцевого
самоврядування
сільских
населених пунктів) (реєстр. №1136, н.д.
С.Міщенко)
Проект Закону про внесення змін до
Земельного кодексу України (щодо порядку
розпорядження
землями
державної
власності)
(реєстр.
№1139,
н.д.
Ю.Дерев’янко)

протягом
сесії

В.Курило
А.Река

О.Маковський

протягом
сесії

О.Ледовських
О.Бойко

О.Маковський

протягом
сесії

О.Гончаренко
Ю.Бублик

Т.Корнієнко

протягом
сесії

О.Гончаренко
М.Федорук

Ю.Гарбуз

протягом
сесії

Ю.Гарбуз
О.Гончаренко
М.Федорук
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14.

15.

16.

17.

Проект Закону про ініціативу громадян щодо
прийняття нормативно-правових актів та
інших рішень органами влади (реєстр.
№1140, н.д. І.Суслова)
Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про вибори депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих
рад та сільських, селищних, міських голів"
(щодо визначення загального складу
місцевих рад) (реєстр. №1150, н.д.
В.Петьовка)
Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про вибори депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих
рад та сільських, селищних, міських голів"
(щодо зменшення загального складу
місцевих рад) (реєстр. №1150-1, н.д.
Г.Гопко,
А.Геращенко,
Д.Добродомов,
О.Березюк,
В.Галасюк,
Я.Маркевич
П.Кишкар,
О.Ляшко,
Р.Сидорович,
Т.Кутовий)
Проект Закону про внесення змін до статті 16
Закону України "Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів" (щодо оптимізації складу
місцевих рад) (реєстр. №1150-2, н.д.
М.Томенко, О.Гончаренко, В.Чепинога)

протягом
сесії

О.Ледовських
О.Гончаренко
О.Бойко
Ю.Бублик

протягом
сесії

О.Ледовських
О.Бойко

протягом
сесії

протягом
сесії
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О.Ледовських
О.Бойко

О.Ледовських
О.Бойко

Г.Степанян

Л.Дмитрук

Л.Дмитрук

Л.Дмитрук

18.

19.

20.

21.

22.

Проект Закону про деякі заходи щодо
посилення ролі територіальних громад в
управлінні земельними ресурсами (реєстр.
№1159, н.д. О.Кулініч, В.Лунченко)
Проект Закону про внесення змін до деяких
законів України щодо залучення до роботи у
державних органах іноземців відповідно до
державних інтересів України (реєстр.
№1161,
н.д.
М.Найєм,
Р.Князевич,
І.Кононенко)
Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про звернення громадян" (щодо
обов'язкового реагування суб'єктів владних
повноважень
на
електронні
народні
ініціативи (петиції) (реєстр. №1177, н.д.
С.Фаєрмарк )
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, н.д. Ю.Бублик,
Ю.Левченко, О.Осуховський, А.Іллєнко,
М.Головко, О.Марченко)

протягом
сесії
протягом
сесії

протягом
сесії

Проект Закону про посилення уваги до
використання державних символів у
дошкільних,
загальноосвітніх
та
позашкільних навчальних закладах (реєстр.
№1192, н.д. М.Головко, О.Осуховський,
Ю.Левченко,
Ю.Бублик,
А.Іллєнко,
О.Марченко)
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О.Гончаренко
М.Федорук

Ю.Гарбуз

О.Ледовських
А.Шкрум

Л.Шкуріна

О.Гончаренко
Ю.Бублик

Г.Степанян

протягом
сесії

С.Кудлаєнко
О.Дехтярчук

Л.Дмитрук

протягом
сесії

С.Кудлаєнко
О.Дехтярчук

Г.Степанян

23.

24.

25.
26.

27.

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих
актів
України
щодо
забезпечення голосування за кордоном
(реєстр. №1198, н.д. Ю.Левченко, Ю.Бублик,
О.Осуховський, А.Іллєнко, О.Марченко,
М.Головко)
Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих
актів
України
щодо
вдосконалення
порядку
проведення
досудового розслідування у формі дізнання
(реєстр. №1221, н.д.
А.Геращенко,
І.Єфремова, І.Котвіцький, Д.Дзензерський,
А.Тетерук, М.Княжицький)
Проект Закону про заборону пропаганди
комуністичної ідеології в Україні (реєстр.
№1222-1, н.д. С.Пашинський, В.Сюмар)
Проект Закону про внесення змін до статті
24-1 Бюджетного кодексу України (щодо
спрямування коштів державного фонду
регіонального розвитку на виконання
будівництва, реконструкції, капітального
ремонту загальноосвітніх шкіл, дошкільних
навчальних закладів, закладів позашкільної
освіти, спортивних майданчиків) (реєстр.
№1223, н.д. Л.Гриневич)
Проект Закону про внесення змін до деяких
законів України (щодо призначення на
посади заступників керівників органів
державної влади) (реєстр. №1224, н.д.
В.Пинзеник, І.Гринів)

протягом
сесії

О.Ледовських
О.Бойко

Л.Дмитрук

протягом
сесії

О.Гончаренко
Ю.Бублик

О.Рибак

протягом
сесії
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О.Ледовських
О.Бойко

О.Рибак

протягом
сесії

В.Курило
А.Река

О.Маковський

протягом
сесії

О.Гончаренко
М.Федорук

О.Данилюк

28.

29.

30.

31.

32.

Проект Закону про внесення змін до
Бюджетного кодексу України (щодо
нормативів відрахувань податку на доходи
фізичних осіб до бюджету міста Києва)
(реєстр. №1230, н.д. О.Третьяков)
Проект Закону про внесення змін до
Бюджетного
кодексу
України
щодо
зарахування податку на доходи фізичних
осіб до бюджету міста Києва (реєстр. №12301, н.д. Д.Андрієвський)
Проект Закону про внесення змін до
Бюджетного кодексу України щодо податку
на доходи фізичних осіб, що сплачується
(перераховується) на території міста Києва
(реєстр.№1230-2, н.д. Ю.Левченко)
Проект Закону про внесення змін до
Бюджетного кодексу України (щодо
справедливого розподілу бюджетних коштів
для потреб столиці України - міста Києва)
(реєстр.№1230-3, н.д. О.Супруненко)
Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо правового
врегулювання роботи громадських об'єднань
та приведення нормативно-правових актів до
норм чинного законодавства) (реєстр.
№1232, н.д.
Ю.Бублик, Ю.Левченко,
О.Осуховський, А.Іллєнко, М.Головко,
О.Марченко)

протягом
сесії

В.Курило
А.Река

О.Маковський

протягом
сесії

В.Курило
А.Река

О.Маковський

протягом
сесії

В.Курило
А.Река

О.Маковський

протягом
сесії

В.Курило
А.Река

О.Маковський

протягом
сесії
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О.Гончаренко
Ю.Бублик

О.Рибак

33.

34.

35.

36.

37.

Проект Постанови про подолання наслідків
совєцької окупації України (реєстр. №1233,
н.д. А.Іллєнко, Ю.Левченко, О.Осуховський,
Ю.Бублик, О.Марченко, М.Головко)
Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих
актів
України
(щодо
удосконалення
окремих
положень
молодіжної
політики
та
утворення
молодіжних центрів) (реєстр. №1248, н.д.
І.Крулько,
А.Лозовой,
А.Романова,
О.Кодола, В.Пацкан)
Проект Закону про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо порядку
перерахування
сільськогосподарськими
товаровиробниками податку на доходи
фізичних осіб до відповідних бюджетів
місцевого самоврядування (реєстр. №1251,
н.д. О.Долженков)
Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих
актів
України
щодо
розширення повноважень органів місцевого
самоврядування у сфері земельних відносин
(реєстр. №1252, н.д. І.Кириленко, В.Івченко,
О.Бакуменко, Д.Шлемко, Ю.Дерев’янко,
В.Арешонков, О.Кодола, І.Мірошніченко)
Проект Закону про внесення змін до
Податкового кодексу України (щодо
забезпечення реалізації Закону України "Про
тимчасові заходи на період проведення
антитерористичної
операції")
(реєстр.
№1258, н.д. О.Долженков)

протягом
сесії

Л.Дмитрук

протягом
сесії

О.Гончаренко
Ю.Бублик

О.Рибак

протягом
сесії

В.Курило
А.Река

О.Маковський

протягом
сесії

протягом
сесії
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С.Кудлаєнко
О.Дехтярчук

О.Гончаренко
М.Федорук

В.Курило
А.Река

Ю.Гарбуз

О.Маковський

38.

39.

40.

41.

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, н.д. В.Ничипоренко)

протягом
сесії

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,
н.д.
В.Ничипоренко)

протягом
сесії

Проект Закону про внесення змін до
Земельного кодексу України (щодо передачі
земельних ділянок у власність або у
користування) (реєстр. №1277-1, н.д.
А.Яценко)

протягом
сесії

Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про вибори депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих
рад та сільських, селищних, міських голів"
(щодо виборів міських голів за принципом
абсолютної більшості голосів) (реєстр.
№1292, н.д. І.Луценко)

протягом
сесії

19

О.Гончаренко
Ю.Бублик

Т.Корнієнко

О.Гончаренко
М.Федорук

Ю.Гарбуз

О.Гончаренко
М.Федорук

Ю.Гарбуз

О.Ледовських
О.Бойко

Л.Дмитрук

42.

43.

44.

45.

46.

Проект Закону про внесення зміни до
прикінцевих та перехідних положень Закону
України "Про Державний земельний
кадастр" (щодо державної реєстрації права
власності на земельні ділянки за межами
населених пунктів) (реєстр. №1305, н.д.
А.Дирів)
Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про оцінку земель" (щодо оцінки
земель за межами населеного пункту міст
обласного підпорядкування) (реєстр. №1306,
н.д. А.Дирів)

протягом
сесії

протягом
сесії

Проект Закону про внесення змін до статті 8
Житлового кодексу Української РСР (щодо
визначення порядку переведення жилих
будинків і приміщень у нежилі) (реєстр.
№1322, н.д. Р.Сольвар)

протягом
сесії

Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про Суспільне телебачення та
радіомовлення"
(щодо
створення
регіонального
суспільного
телерадіомовлення) (реєстр. №1357-1, н.д.
М.Томенко)
Проект Закону про вільну (спеціальну)
економічну зону "Умань" (реєстр. №1369,
н.д. А.Яценко)

протягом
сесії
протягом
сесії
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О.Гончаренко
М.Федорук

Ю.Гарбуз

О.Гончаренко
М.Федорук

Ю.Гарбуз

В.Курило
А.Река

Г.Степанян

О.Гончаренко
Ю.Бублик

Г.Степанян

О.Гончаренко
В.Курило
Ю.Бублик
А.Река

Г.Степанян
О.Маковський

47.

48.

49.
50.
51.
52.
53.

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у сфері
поводження з відходами (реєстр. №1439, н.д.
С.Соболєв)
Проект Закону про внесення змін до
Бюджетного кодексу України (щодо
поточних видатків бюджету розвитку
місцевих бюджетів) (реєстр. №1472, н.д.
Ю.Дерев’янко, І.Суслова, В.Івченко
Проект
Постанови
про
заборону
відключення електроенергії в регіонах
України (реєстр. №1489, н.д. С.Каплін)
Проект Постанови про відзначення 400-річчя
утворення м. Умань Черкаської області
(реєстр. №1501, н.д. А.Яценко)
Проект Закону про зупинення дії Закону
України "Про очищення влади" (реєстр.
№1515, н.д.М.Скорик)
Проект Закону про соціальні послуги
(реєстр.
№1554,
н.д.
В.Барвіненко,
Е.Матвійчук)
Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих
актів
України
щодо
спрощення
умов
ведення
бізнесу
(дерегуляція) (реєстр. №1580, КМУ,
А.Яценюк)

протягом
сесії

протягом
сесії
протягом
сесії
протягом
сесії
протягом
сесії
протягом
сесії

протягом
сесії
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О.Гончаренко
Ю.Бублик

Г.Степанян

В.Курило
А.Река

О.Маковський

В.Курило
А.Река

О.Маковський

С.Кудлаєнко
О.Дехтярчук

Л.Дмитрук

О.Ледовських
А.Шкрум

Л.Шкуріна

О.Гончаренко
Ю.Бублик

О.Рибак

О.Гончаренко
Ю.Бублик

Т.Корнієнко
Ю.Гарбуз
Л.Шкуріна

54.
55.

56.

57.

58.

Проект Закону про житлово-комунальні
послуги (реєстр. №1581, КМУ, А.Яценюк)
Проект
Постанови
про
утворення
Тимчасової спеціальної комісії Верховної
Ради України з питань встановлення розміру
збитків, завданих в зоні проведення
антитерористичної операції на території
Донецької та Луганської областей, та
підготовки концепції відбудови, розвитку та
модернізації цих регіонів (реєстр. №1598,
н.д. Є.Фірсов)
Проект
Постанови
про
утворення
Тимчасової спеціальної комісії Верховної
Ради України з питань стабілізації соціальноекономічної ситуації в Донецькій та
Луганській областях (реєстр. №1611, н.д.
С.Тарута)
Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо гарантій
для працівників на час виконання обов’язків
у зв’язку з мобілізацією) (реєстр. №1613, н.д.
Г.Заболотний, О.Домбровський)
Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих
актів
України
щодо
доповнення повноважень по вчиненню
нотаріальних дій посадовими особами
органів місцевого самоврядування
у
населених пунктах, де немає нотаріусів
(реєстр.
№1615,
н.д.
Г.Заболотний,
О.Домбровський)

протягом
сесії

В.Курило
А.Река

О.Маковський

протягом
сесії

О.Гончаренко
Ю.Бублик

Г.Степанян

О.Гончаренко
Ю.Бублик

Г.Степанян

протягом
сесії

О.Ледовських
А.Шкрум

Л.Шкуріна

протягом
сесії

О.Гончаренко
Ю.Бублик

протягом
сесії
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Т.Корнієнко

59.

60.

61.

62.

63.

Проект Закону про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо збору на
розвиток
інженерно-транспортної
та
соціальної
інфраструктури
територій
населених пунктів сільських, селищних та
міських рад (реєстр. №1617, н.д. Г.Бобов)
Проект Закону про внесення змін до
Бюджетного кодексу України щодо збору на
розвиток
інженерно-транспортної
та
соціальної
інфраструктури
територій
населених пунктів сільських, селищних та
міських рад (реєстр. №1618, н.д.Г.Бобов)
Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо надання
комунальних послуг) (реєстр. №1621, н.д.
Д.Андрієвський,
А.Бабак,
О.Кодола,
В.Сташук, П.Сабашук, С.Скуратовський)
Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо правил
паркування
транспортних
засобів
(реєстр.№1627, н.д. Р.Сольвар, Н.Новак)
Проект Закону про документи України, що
посвідчують особу та дають право виїзду за
кордон (реєстр.№1632, н.д. В.Пацкан,
В.Чумак, Г.Немиря, А.Шкрум, Є.Соболєв,
Т.Острікова,
Г.Гопко,
В.Кривенко,
С.Лещенко,
Р.Павленко,
О.Медуниця,
Р.Горват, С.Заліщук)

протягом
сесії

В.Курило
А.Река

протягом
сесії

В.Курило
А.Река

протягом
сесії

протягом
сесії
протягом
сесії
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О.Гончаренко
Ю.Бублик

О.Гончаренко
Ю.Бублик

О.Гончаренко
Ю.Бублик

О.Маковський

О.Маковський

О.Маковський

Г.Степанян

Т.Корнієнко

64.

65.

66.

67.

68.

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо порядку
надання
спеціальних
дозволів
на
користування надрами) (реєстр. №1633, н.д.
П.Дзюблик, В.Кривенко)
Проект Закону про право громадян
ініціювати розгляд нормативно-правових
актів органами влади та місцевого
самоврядування (реєстр. №1641, н.д.
Ю.Чижмарь, С.Мельничук, О.Богомолець)
Проект
Постанови
про
заборону
зовнішнього
архітектурно-декоративного
освітлення будівель і споруд та зовнішньої
реклами в період часу з 24.00 до 6.00 (щодо
заходів
забезпечення
економії
електроенергії)
(реєстр.
№1686,
н.д.
А.Помазанов)
Проект Закону про внесення змін до статті
123 Бюджетного кодексу України щодо
посилення
відповідальності
органів
казначейського обслуговування бюджетних
коштів за затримку платежів місцевих
бюджетів (реєстр.№1710, н.д. Д.Шпенов)
Проект Закону про внесення змін до деяких
законів України щодо обмеження кількості
заступників міністра (реєстр. №1711, н.д.
Д.Шпенов)

протягом
сесії

О.Гончаренко
М.Федорук

О.Данилюк

протягом
сесії

О.Гончаренко
Ю.Бублик

Г.Степанян

протягом
сесії

В.Курило
А.Река

О.Маковський

протягом
сесії

В.Курило
А.Река

О.Маковський

О.Данилюк
протягом
сесії
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О.Гончаренко
М.Федорук

69.

70.

71.

72.

73.

Проект Постанови про забезпечення рівних
соціальних гарантій громадянам України та
здійснення
соціального
забезпечення
громадян України на території яких органи
державної влади тимчасово не здійснюють
або здійснюють не в повному обсязі свої
повноваження (реєстр. №1715,
н.д.
Н.Веселова)
Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих
актів
України
(щодо
скасування неучасті України у воєннополітичних союзах) (реєстр. №1725, н.д.
П.Кишкар)
Проект
Постанови
про
проведення
Всеукраїнського маршу єдності та миру в
Україні 18 січня 2015 року (реєстр. №1739,
н.д. С.Каплін)
Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих
актів
України
щодо
забезпечення належного функціонування
антикорупційних органів (реєстр. №1741,
н.д. С.Драюк)
Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у сфері
поводження з побутовими відходами
(реєстр.
№1742,
н.д.
І.Куліченко,
А.Романова)

Т.Корнієнко
протягом
сесії

протягом
сесії

протягом
сесії

протягом
сесії

О.Гончаренко
Ю.Бублик

О.Гончаренко
М.Федорук

В.Курило
А.Река

О.Ледовських
А.Шкрум

О.Данилюк

Г.Степанян

Л.Шкуріна

Г.Степанян
протягом
сесії
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О.Гончаренко
Ю.Бублик

74.

75.

76.

77.

78.

Проект Закону про внесення змін до деяких
законів України у сфері поводження з
побутовими відходами (реєстр. №1742-1,
н.д.
О.Кодола,
С.Скуратовський,
А.Шинькович,
І.Крулько,
В.Сташук,
Д.Андрієвський, В.Сидорчук
Проект Закону про мораторій на будівництво
об'єктів виробничого призначення та об'єктів
невиробничого призначення на окремих
об'єктах благоустрою зеленого господарства
м.Києва (реєстр. №1772, н.д. В.Ар’єв)
Проект Закону про внесення змін до до
деяких законодавчих актів України (щодо
прав громадян під час проведення мирних
зібрань) (реєстр. №1779, н.д. О Сугоняко,
М.Лаврик, О.Медуниця)
Проект
Закону
про
Економічний
експеримент на території міста Одеси
(реєстр. №1786, н.д. С.Ківалов, А.Кіссе,
Е.Матвійчук)
Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про адвокатуру та адвокатську
діяльність" (щодо статусу і гарантій
адвокатської діяльності та формування
органів адвокатського самоврядування)
(реєстр. №1794, н.д. І.Лапін)

протягом
сесії

протягом
сесії

протягом
сесії
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О.Гончаренко
Ю.Бублик

О.Гончаренко
М.Федорук
О.Ледовських
О.Гончаренко
О.Бойко
Ю.Бублик

протягом
сесії

В.Курило
О.Гончаренко
А.Река
Ю.Бублик

протягом
сесії

на розгляд Комітету
ще не надійшов

Г.Степанян

Ю.Гарбуз

О.Рибак

О.Маковський
О.Данилюк

-

Розділ III. Питання, які передбачається розглянути на виїзних засіданнях Комітету
(із зазначенням дати і місця проведення засідання)
№
п/п

Питання,
які вносяться на розгляд
Комітету

1.

Комітетські слухання щодо
практики
застосування
Закону
України
“Про
співробітництво
територіальних
громад”
протягом першого року від
набрання ним чинності.

Строк
розгляду
в Комітеті
та місце
проведення
червень липень
2015 року.

Відповідальні
за підготовку
члени Комітету

О.Гончаренко
В.Курило
А.Река
Ю.Бублик

(один із
регіонів
України, де
укладено
найбільше
угод про
співробітництво)
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Відповідальні за забезпечення підготовки
працівники секретаріату Комітету,
партнери заходу
Малюга А.В., Данилюк О.А., Степанян Г.С.,
Корнієнко Т.М., Маковський О.А.
спільно з представниками Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України,
проектом
Німецького
товариства
міжнародного
співробітництва
(GIZ)
“Реформа управління на сході України”,
Програмою
Ради
Європи
“Посилення
інституційної спроможності органів місцевого
самоврядування в Україні”, Швейцарськоукраїнським
проектом
“Підтримка
децентралізації в Україні” (DESPRO),
проектом “Місцевий розвиток, орієнтований
на громаду” (ПРООН), Програмою Агентства
США з міжнародного розвитку (USAID)
“RADA:
підзвітність,
відповідальність,
демократичність”, проектом “ДІАЛОГ” АМУ,
Національною академією правових наук
України, всеукраїнськими асоціаціями органів
місцевого самоврядування

Розділ IV. Питання, які розглядаються Комітетом в порядку контролю за виконанням
законів, постанов Верховної Ради України, власних рішень
№ п/п

Питання,
які вносяться на розгляд Комітету

Строк розгляду
в Комітеті

Відповідальні
за підготовку
члени Комітету

1.

Про виконання Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»

постійно

О.Гончаренко
Ю.Бублик

2.

Про виконання Закону України «Про
співробітництво територіальних громад»

протягом
сесії

3.

Про виконання Закону України «Про
адміністративні послуги»
Про виконання Постанови ВРУ «Про
зміни в адміністративно-територіальному
устрої Луганської області, зміну і
встановлення меж Новоайдарського і
Слов'яносербського районів Луганської
області»
Про виконання Постанови ВРУ «Про
зміни в адміністративно-територіальному
устрої Луганської області, зміну і
встановлення меж Перевальського і
Попаснянського районів Луганської
області»

протягом
сесії

О.Гончаренко
В.Курило
А.Река
Ю.Бублик
С.Кудлаєнко
О.Дехтярчук

протягом
сесії

О.Гончаренко
М.Федорук

А.Малюга
Ю.Гарбуз
О.Данилюк

протягом
сесії

О.Гончаренко
М.Федорук

А.Малюга
Ю.Гарбуз
О.Данилюк

4.

5.
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Відповідальні
за забезпечення
підготовки
працівники
секретаріату
Комітету
А.Малюга
Т.Корнієнко
Г.Степанян
А.Малюга
Г.Степанян
А.Малюга
Л.Шкуріна

6.

7.

8.
9.

10.

Про виконання Постанови ВРУ «Про
зміни в адміністративно-територіальному
устрої Донецької області, зміну і
встановлення меж Артемівського району
Донецької області»
Про виконання Постанови ВРУ «Про
зміни в адміністративно-територіальному
устрої Донецької області, зміну і
встановлення
меж
Волноваського,
Новоазовського
та
Тельманівського
районів Донецької області»
Про затвердження звіту Комітету за
період роботи другої сесії Верховної Ради
України восьмого скликання
Моніторинг
стану
виконання
центральними органами виконавчої влади
завдань,
визначених
законами,
постановами Верховної Ради України
Моніторинг стану виконання місцевими
органами
влади
рішень
комітету,
застосування роз’яснень

протягом
сесії

О.Гончаренко
М.Федорук

А.Малюга
Ю.Гарбуз
О.Данилюк

протягом
сесії

О.Гончаренко
М.Федорук

А.Малюга
Ю.Гарбуз
О.Данилюк

липень 2015 р.

О.Гончаренко

А.Малюга
О.Данилюк

постійно

О.Гончаренко

А.Малюга
О.Данилюк
О.Падалко

постійно

О.Гончаренко

А.Малюга
О.Данилюк
О.Падалко
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Розділ V. Питання (з числа віднесених до відома Комітету),
які пропонується розглянути на парламентських слуханнях у Верховній Раді України
№
п/п

Питання, які вносяться
на розгляд Комітету

Строк
розгляду
в Комітеті

Відповідальні
за підготовку
члени
Комітету
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Відповідальні
за забезпечення
підготовки працівники
секретаріату Комітету

Пропозиції
щодо розгляду
Верховною
Радою України
(місяць)

Розділ VI.
Конференції, семінари, «круглі столи»,
інші заходи, які будуть проводитися Комітетом або за його участю
№
п/п
1.

Питання,
які вносяться на
розгляд Комітету
Круглий стіл: “Шляхи
вдосконалення
законодавства
про
місцеві вибори”

Строк
розгляду
в
Комітеті
лютий –
березень
2015 р.

Відповідальні
за підготовку
члени Комітету
О.Ледовських
О.Бойко
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Відповідальні за забезпечення підготовки
працівники секретаріату Комітету,
партнери заходу
А.Малюга, Л.Дмитрук, О.Маковський
спільно з представниками Комітету з питань
правової політики та правосуддя, Центральною
виборчою комісією, Лабораторією законодавчих
ініціатив, Програмою Ради Європи “Посилення
інституційної спроможності органів місцевого
самоврядування в Україні”, Швейцарськоукраїнським
проектом
“Підтримка
децентралізації в Україні” (DESPRO), IFES,
ОБСЄ,
Програмою
Агентства
США
з
міжнародного розвитку (USAID) “RADA:
підзвітність, відповідальність, демократичність”,
проектом “Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду” (ПРООН), проектом міжнародної
технічної допомоги Агентства з міжнародного
розвитку США “Україна: Зміцнення політичних
процесів,
проектом
“ДІАЛОГ”
АМУ,
всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого
самоврядування

2.

3.

Круглий стіл:
“Правовий і соціальний
захист
державного
службовця в Україні.
Обговорення
нової
редакції Закону України
“Про державну службу”

Круглий стіл:
“Законодавчі
передумови створення
поліції
місцевого
самоврядування”

березень
2015 р.

О.Ледовських
А.Шкрум

квітень
2015 р.

О.Гончаренко
Ю.Бублик
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А.Малюга, О.Данилюк, Л.Шкуріна.
спільно
з
представниками
Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального
господарства
України,
Національним агентством України з питань
державної служби, Програмою Ради Європи
“Посилення інституційної спроможності органів
місцевого
самоврядування
в
Україні”,
Швейцарсько-українським проектом “Підтримка
децентралізації
в
Україні”
(DESPRO),
Програмою Агентства США з міжнародного
розвитку
(USAID)
“RADA:
підзвітність,
відповідальність, демократичність”, проектом
“Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”
(ПРООН), Центром політико-правових реформ,
Національною академією державного управління
при Президентові України, Національною
академією правових наук України, проектом
“ДІАЛОГ” АМУ, всеукраїнськими асоціаціями
органів місцевого самоврядування
А.Малюга, О.Данилюк, Г.Степанян, Т.Корнієнко
спільно з представниками Комітету з питань
законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності, Міністерством внутрішніх справ
України, Міністерством регіонального розвитку,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства України, Програмою Ради Європи
“Посилення інституційної спроможності органів
місцевого
самоврядування
в
Україні”,
Швейцарсько-українським проектом “Підтримка
децентралізації
в
Україні”
(DESPRO),

Програмою Агентства США з міжнародного
розвитку
(USAID)
“RADA:
підзвітність,
відповідальність,
демократичність”,
Національною академією державного управління
при Президентові України, проектом “ДІАЛОГ”
АМУ, всеукраїнськими асоціаціями органів
місцевого самоврядування
4.

Комітетські
“Питання
окупованої
Автономної
Крим”

слухання
тимчасово
території
Республіки

квітень
2015 р.

О.Гончаренко
Ю.Бублик
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А.Малюга, О.Данилюк, Т.Корнієнко, Г.Степанян.
спільно
з
представниками
Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України, Програмою
Ради
Європи
“Посилення
інституційної
спроможності органів місцевого самоврядування
в Україні”, Швейцарсько-українським проектом
“Підтримка
децентралізації
в
Україні”
(DESPRO), проектом “Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду” (ПРООН), Програмою
Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID) “RADA: підзвітність, відповідальність,
демократичність”, Національною академією
правових наук України, проектом “ДІАЛОГ”
АМУ, всеукраїнськими асоціаціями органів
місцевого самоврядування

5.

6.

Круглий стіл:
“Шляхи вдосконалення
законодавства про
органи самоорганізації
населення”

Круглий стіл до Дня
Європи в Україні:
“Державна (публічна)
служба
у
країнах
Європейського Союзу і в
Україні:
основні
тенденції розвитку”

травень
2015 р.

О.Ледовських
О.Бойко

травень
2015 р.

О.Ледовських
А.Шкрум
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А.Малюга,
О.Данилюк,
О.Маковський,
Г.Степанян.
спільно
з
представниками
Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України, Програмою
Ради
Європи
“Посилення
інституційної
спроможності органів місцевого самоврядування
в Україні”, Швейцарсько-українським проектом
“Підтримка
децентралізації
в
Україні”
(DESPRO), проектом “Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду” (ПРООН), Програмою
Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID) “RADA: підзвітність, відповідальність,
демократичність”, ВГО “Асоціація сприяння
самоорганізації
населення”,
Міжнародним
фондом
“Відродження”,
Національною
академією правових наук України, проектом
“ДІАЛОГ” АМУ, всеукраїнськими асоціаціями
органів місцевого самоврядування
А.Малюга, О.Данилюк, Л.Шкуріна.
спільно
з
представниками
Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального
господарства
України,
Національним агентством України з питань
державної служби, Програмою Ради Європи
“Посилення інституційної спроможності органів
місцевого самоврядування в Україні”, Центром
політико-правових
реформ,
Швейцарськоукраїнським
проектом
“Підтримка
децентралізації
в
Україні”
(DESPRO),
Програмою Агентства США з міжнародного

7.

Круглий стіл:
“Проблеми
і
перспективи
законодавчого
регулювання служби в
органах
місцевого
самоврядування”

червень
2015 р.

О.Ледовських
А.Шкрум
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розвитку
(USAID)
“RADA:
підзвітність,
відповідальність, демократичність”, проектом
“Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”
(ПРООН), Національною академією державного
управління
при
Президентові
України,
Національною академією правових наук України,
проектом “ДІАЛОГ” АМУ, всеукраїнськими
асоціаціями органів місцевого самоврядування
А.Малюга, О.Данилюк, Л.Шкуріна.
спільно з представниками Міністерства
регіонального
розвитку,
будівництва
та
житлово-комунального господарства України,
Національним агентством України з питань
державної служби, Програмою Ради Європи
“Посилення інституційної спроможності органів
місцевого
самоврядування
в
Україні”,
Швейцарсько-українським
проектом
“Підтримка
децентралізації
в
Україні”
(DESPRO), Центром політико-правових реформ,
Програмою Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID) “RADA: підзвітність,
відповідальність, демократичність”, проектом
“Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”
(ПРООН), Національною академією державного
управління
при
Президентові
України,
Національною академією правових наук
України,
проектом
“ДІАЛОГ”
АМУ,
всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого
самоврядування

