
 
 

ПЛАН 
роботи Комітету з питань державного будівництва,  

регіональної політики та місцевого самоврядування 
на період четвертої сесії 

Верховної Ради України VIII скликання 
 

(лютий – липень 2016 року) 
 

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

 



№ 

п/п 
Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 
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) 
1.  Проект Закону про внесення змін до статті 

30 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" щодо обліку та 
технічної інвентаризації (реєстр. №0914) 
(друге читання, перехідний) 

розглянуто 
під час  

1-3 сесії 

 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
 

Т.Корнієнко 

 
 

лютий 

2.  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) 

 
 

розглянуто 
під час  

1-3 сесії 

 
 
 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 
 
 

Т.Корнієнко 
 

 
 
 

лютий 

3.  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) 

розглянуто 
під час  

1-3 сесії 

 
 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

 
 

Т.Корнієнко 
 

 
 

лютий 

4.  Проект Закону про внесення змін до статті 

16 Закону України "Про державні нагороди 

України" (щодо позбавлення державних 

нагород) (реєстр. №1211, н.д. 

розглянуто 
під час  

1-3 сесії 

 
С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

 

Л.Дмитрук 

 
лютий 



№ 

п/п 
Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 
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) 
О.Марченко,О.Осуховський,  Ю.Левченко, 

Ю.Бублик,  Ю.Іллєнко, М.Головко) 
5.  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, 
доопрацьований, н.д. А.Романова, 

А.Білецький, О.Петренко) 

 
розглянуто 

під час  
1-3 сесії 

 
С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

 

 
Л.Дмитрук 

 

 
 
 

лютий 

6.  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) 

розглянуто 
під час  

1-3 сесії 

 
С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

 

Л.Дмитрук 
 

 
 
 

лютий 

7.  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 

розглянуто 
під час  

1-3 сесії 

С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

Л.Дмитрук 
 

 
 

лютий 



№ 

п/п 
Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 
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) 
правонаступництва трудових колективів, 

відзначених державними нагородами 

іноземних держав) (реєстр. №1774, н.д. 

О.Дехтярчук, В.Яніцький, Л.Козаченко, 

В.Кривенко, В.Сидорчук, С.Євтушок) 
8.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо відновлення 

районних у місті Києві рад (реєстр. №2529, 
доопрацьований, н.д. О.Третьяков) 

розглянуто 
під час  

1-3 сесії 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

Т.Корнієнко 
 

 
лютий 

9.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про столицю України - місто-
герой Київ" щодо відновлення районних 

рад (реєстр. №2529-1, н.д. Ю.Левченко, 

В.Сташук, Л.Ємець, І.Луценко, А.Іллєнко, 

В.Константіновський, М.Томенко, 

І.Крулько, В.Голуб, Є.Рибчинський, 

В.Пташник, А.Помазанов, А.Лозовий, 

Г.Кривошея) 

 
 

розглянуто 
під час  

1-3 сесії 

 
 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

 
Т.Корнієнко 

 
 
 
 
 

лютий 

10.  Проект Постанови про віднесення міста 

Біляївка Біляївського району Одеської 

області до категорії міст обласного 

значення  (реєстр. №2278а, н.д. 

 
розглянуто 

під час  
1-3 сесії 

 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
 

Ю.Гарбуз 
 

 
 

лютий 



№ 

п/п 
Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 
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) 
С.Власенко, О.Гончаренко, М.Федорук, 

В.Гуляєв) 
11.  Проект Закону про визнання таким, що 

втратив чинність, Закону України "Про 

добровільне об'єднання територіальних 

громад(реєстр. №2067а, н.д. В.Бондар, 

А.Яценко) 

 
розглянуто 

під час  
1-3 сесії 

 
 

О.Гончаренко 
Ю.Федорук 

 

Ю.Гарбуз лютий 

12.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про статус гірських населених 

пунктів в Україні» (щодо розширення 

критеріїв віднесення населених пунктів до 

категорії гірських та надання державних 

гарантій) (реєстр. №2469, н.д. І.Рибак) 

розглянуто 
під час  

1-3 сесії 

 
 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

Ю.Гарбуз 

 
 
 

лютий 

13.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про статус депутатів місцевих 

рад" (щодо особливостей відкликання 

депутата місцевої ради за рішенням 

місцевої організації партії) (реєстр. 

№2154а, н.д. С.Каплін) 

розглянуто 
під час  

1-3 сесії 

 
 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

 
І.Ляшко 

 
 
 

лютий 

14.  Проект Закону про особливості управління 

окремими територіями Донецької та 

Луганської областей (реєстр. №2435, н.д. 

розглянуто 
під час  

1-3 сесії 

 
 

О.Гончаренко 

 
Т.Корнієнко 

 
 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55566
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54541
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55713
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54485


№ 

п/п 
Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 
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) 
В.Німченко, Ю.Воропаєв, С.Матвієнков, 

С.Сажко, С.Дунаєв, Ю.Мороко) 
 

Ю.Бублик 
 

лютий 

15.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про державні нагороди України" 

(щодо процедури позбавлення державних 

нагород згідно з Законом України "Про 

санкції") (реєстр. №2266а, 
н.д. С.Висоцький, А.Герасимов, 

І.Геращенко, М.Іонова, Ю.Луценко, 

Д.Лубінець, А.Левус) 

розглянуто 
під час  

1-3 сесії 

 
 

С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

 

 
Л.Дмитрук 

 
 
 
 

лютий 

16.  Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Бережани 

Тернопільської області (реєстр. №3411, н.д. 

С.Власенко, О.Гончаренко, О.Дехтярчук, 

М.Федорук) 

розглянуто 
під час  

1-3 сесії 

 
 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

Ю.Гарбуз 

 
 

лютий 

17.  Проект Постанови про здійснення заходів 

щодо комплексного реформування 

державної служби в Україні (реєстр. 

№2552а, н.д. О.Ляшко, В.Гласюк, В.Вовк, 

Л.Козаченко, В.Кривенко, І.Попов, 

О.Кірш, Я.Маркевич) 

розглянуто 
під час  

1-3 сесії 

 
 

О.Ледовських 
А.Шкрум 

 

 
О.Маковський 

 
 
 
 

лютий 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55871
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56949
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56325


№ 

п/п 
Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 
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) 
18.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про статус депутатів місцевих 

рад" (щодо здійснення викладацької, 

наукової та творчої діяльності) (р. №2146а, 
н.д. А.Артеменко) 

 
 

розглянуто 
під час  

1-3 сесії 

 
 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

 
 

І.Ляшко 

 
 
 

лютий 

19.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про столицю України - місто-
герой Київ" (щодо порядку призначення 

голови Київської міської державної 

адміністрації) (реєстр. №2128а, н.д. 

С.Алєксєєв, В.Іщенко, В.Яніцький, 

Г.Логвинський, Б.Береза, І.Крулько, 

А.Лозовий) 

розглянуто 
під час  

1-3 сесії 

 
 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

 
Т.Корнієнко 

 
 
 
 

лютий 

20.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" (щодо кількісного складу 

виконавчих комітетів місцевих рад) 

(р.№2399а, н.д. О.Сугоняко) 

розглянуто 
під час  

1-3 сесії 

 
 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

 
Т.Корнієнко 

 
 
 

лютий 

21.  Проект Закону про внесення змін до статті 

21 Закону України "Про державну службу" 

(щодо обов'язкового оприлюднення в 

Інтернеті інформації про вакантні посади 

розглянуто 
під час  

1-3 сесії 

 
 

О.Ледовських 
А.Шкрум 

 
О.Маковський 

 
 

лютий 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55690
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55662
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56103


№ 

п/п 
Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 
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) 
державної служби) (реєстр. №2427а, н.д. 

О.Фельдман) 
 

22.  Проект Закону про органи самоорганізації 

населення (реєстр. №2466, н.д. С.Власенко, 

І.Подоляк, О.Березюк, О.Медуниця, 

М.Хміль, О.Юринець, В.Пацкан, В.Курило, 

В.Чумак, І.Попов, Е.Матвійчук, Р.Сольвар, 

С.Заліщук, Ю.Мірошниченко, Н.Новак, 

С.Соболєв, Ю.Павленко) 

розглянуто 
під час  

1-3 сесії 

 
О.Ледовських 

О.Бойко 
 

І.Ляшко 
 

 
 
 

лютий 

23.  Проект Закону про загальні збори 

(конференції) членів територіальної 

громади за місцем проживання (реєстр. 

№2467, н.д. С.Власенко, І.Подоляк, 

О.Березюк, О.Медуниця, М.Хміль, 

В.Пацкан, О.Юринець, В.Курило, В.Чумак, 

І.Попов, Ю.Мірошниченко, С.Соболєв, 

Н.Новак, С.Заліщук, Е.Матвійчук, 

Р.Сольвар, Ю.Павленко) 
 

розглянуто 
під час  

1-3 сесії 

 
О.Ледовських 

О.Бойко 
 

 
І.Ляшко 

 

 
 
 
 

лютий 

24.  Проект Закону про вшанування героїзму і 
самопожертви Героя Небесної Сотні 

Жизневського М.М. (реєстр. №3432, н.д. 

розглянуто 
під час  

1-3 сесії 

 
 

С.Кудлаєнко 

 
Л.Дмитрук 

 
 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56161
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54538
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54539
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56990


№ 

п/п 
Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 
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) 
н.д. С.Кубів, А.Парубій, А.Кожемякін, 

М.Бурбак, Ю.Луценко, І.Геращенко, 

Ю.Тимошенко, О.Сироїд, І.Рибак) 

О.Дехтярчук 
 

лютий 

25.  Проект Закону про внесення зміни до статті 

58 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" щодо окремих 

питань здійснення керівництва 

виконавчими апаратами обласних та 
районних рад у Донецькій та Луганській 

областях (реєстр. №3381, н.д. М.Федорук, 

О.Дехтярчук) 
 

 
розглянуто 

під час  
1-3 сесії 

 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
 

 
О.Данилюк 

 
 
 
 

лютий 

26.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про порядок обчислення 

скликань представницьких органів 

місцевого самоврядування (рад)" щодо 

поновлення єдиного порядку обчислення 

скликань (реєстр. №2294а, н.д. О.Бойко, 

О.Ледовських, М.Федорук, С.Кудлаєнко) 
 
 

 
розглянуто 

під час  
1-3 сесії 

 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
 

Л.Дмитрук 

Т.Корнієнко 

 
 
 

лютий 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56902
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55903


№ 

п/п 
Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 
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) 
27.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про добровільне об'єднання 

територіальних громад" (в частині 

затвердження Перспективних планів 

формування спроможних громад) (реєстр. 

№3095, н.д. Т.Юрик, Р.Заставний) 

розглянуто 
під час  

1-3 сесії 

 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
 

 
Ю.Гарбуз 

 
 
 

лютий 

28.  Проект Постанови про перейменування 

села Бихальцохівка Ріпкинського району 

Чернігівської області (реєстр. №3708, н.д. 

С.Власенко, О.Дехтярчук, М.Федорук) 
 

 
розглянуто 

під час  
1-3 сесії 

 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
 

 
 

Ю.Гарбуз 

 
 
 

лютий 

29.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" (щодо забезпечення права на 

пільговий проїзд найменш захищеним 

верствам населення) (реєстр. №2919, 
доопрацьований, н.д. О.Домбровський, 

Г.Заболотний, І.Спориш, І.Насалик, 

Ю.Македон, І.Мельничук, Р.Демчак, 

Я.Лесюк, О.Порошенко) 
 

 
 

розглянуто 
під час  

1-3 сесії 

 
 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

 
Т.Корнієнко 

 
 
 

 
 

лютий 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56468
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57535


№ 

п/п 
Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 
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) 
30.  Проект Закону про позбавлення 

проросійських та просепаратиських діячів 

культури України звання «Народний 

артист України» (реєстр. №3016, н.д. 

І.Мельничук) 

розглянуто 
під час  

1-3 сесії 

С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

 
Л.Дмитрук 

 
лютий 

31.  Проект Постанови про встановлення 

парламентського контролю за 

реформуванням державної служби в 

Україні та сприяння імплементації 

європейських принципів урядування 

(реєстр. №3452,  н.д. О.Ляшко, В.Галасюк, 

В.Вовк, Л.Козаченко, О.Кірш, 

О.Ледовських, І.Попов, О.Сотник) 

 
 
 

розглянуто 
під час  

1-3 сесії 

 
 
 

О.Ледовських 
А.Шкрум 

 

 
 
 

О.Маковський 

 
 
 
 
 

лютий 

32.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Криворізького 

міського голови та депутатів Криворізької 

міської ради (28 лютого 2016 року) (реєстр. 

№3652, н.д. О.Ляшко, А.Лозовий, 

С.Рибалка, В.Вовк) 
 
 

 
 

розглянуто 
під час  

1-3 сесії 

 
 
 

О.Ледовських 
О.Бойко 

 

 
Л.Дмитрук 

 
 
 

лютий 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56354
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57025
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57438


№ 

п/п 
Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 
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) 
33.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо надання органам 

місцевого самоврядування повноважень 

встановлювати обмеження продажу пива 

(крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових 

(реєстр. №3149, н.д. І.Васюник, 

О.Ледорвських, О.Бойко, В.Корчик) 

розглянуто 
під час  

1-3 сесії 

 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
 

Г.Степанян 

 
 

лютий 

34.  Проект Закону про внесення зміни до 

Закону України "Про адміністративні 

послуги" щодо особливостей надання 

адміністративних послуг у Донецькій 

області на період проведення 

антитерористичної операції (реєстр. 

№3242, н.д. О.Дехтярчук) 

 
 

розглянуто 
під час  

1-3 сесії 

 
 

С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

 

 
 

О.Данилюк 

 
 
 
 

лютий 

35.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" (щодо формування та 

затвердження структури, та штатів органів 

місцевого самоврядування) (реєстр. 

№2012а, н.д. С.Тарута) 

розглянуто 
під час  

1-3 сесії 

 
 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

 
Т.Корнієнко 

 
 
 

лютий 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56554
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56709
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55454


№ 

п/п 
Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 
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) 
36.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про вибори народних депутатів 

України" (щодо виключення кандидатів у 

народні депутати України з виборчого 

списку у багатомандатному окрузі) (р. 

№3700, О.Ляшко, О.Купрієнко, М.Бурбак, 

Ю.Тимошенко, Ю.Луценко) 

 
 

розглянуто 
під час  

1-3 сесії 

 
 

О.Ледовських 
О.Бойко 

 

 
Л.Дмитрук 

О.Маковський 

 
 
 

лютий 

37.  Проект Постанови про внесення зміни до 

пункту 4 Постанови Верховної Ради 

України "Про призначення чергових 

виборів депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів у 2015 

році" (р. №3017, н.д. С.Власенко, 

О.Ледовських, О.Гончаренко, О.Бойко, 

А.Река, О.Дехтярчук, М.Федорук, 

В.Гуляєв) 

 
 
 

розглянуто 
під час  

1-3 сесії 

 
 

 
О.Ледовських 

О.Бойко 
 

 
 
 
 

О.Данилюк 

 
 
 
 

лютий 

38.  
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) 

 
лютий 

 

 
С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

Л.Дмитрук 

 
 

лютий 
 
 



№ 

п/п 
Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 
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) 
39.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо забезпечення 

виконання державних гарантій соціально-
економічного розвитку населених пунктів, 

яким надано статус гірських, залучення 

приватних інвестицій у розвиток гірських 

територій (реєстр. №3253, н.д. В.Пацкан, 

Р.Горват, В.Лунченко, І.Крулько, 

Г.Кривошея) 

 
лютий 

 

 
 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

Ю.Гарбуз 
 

лютий 
 

40.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" (щодо порядку та підстав 

розпуску виконавчого комітету сільської, 

селищної, міської, районної у місті ради) 

(реєстр. №2800, н.д. О.Сугоняко) 

лютий 

 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
 

Т.Корнієнко 
 

лютий 
 

41.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про добровільне об'єднання 

територіальних громад" (щодо висновку на 

проекти рішень про добровільне 

об'єднання територіальних громад) (реєстр. 

№2240а, н.д. А.Кіссе, В.Гуляєв, 

В.Барвіненко, О.Пресман) 

лютий 

 
 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

 
Ю.Гарбуз  

 
 

лютий 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56720
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55050


№ 

п/п 
Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 
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) 
42.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про добровільне об'єднання 

територіальних громад" (щодо уточнення 

деяких положень) (реєстр. №3217, н.д. 

О.Мусій) 
 

 
лютий 

 
 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

 
Ю.Гарбуз 

 
 

лютий 
 

43.  Проект Закону про внесення змін до статті 

8 Закону України "Про добровільне 

об'єднання територіальних громад" (щодо 

приведення положення про призначення 

місцевих виборів у відповідність з чинним 

законодавством) (реєстр. №2473а, н.д. 

О.Фельдман) 

лютий 

 
 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

Ю.Гарбуз 
 

лютий 
 

44.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

персональної матеріальної 

відповідальності посадових та службових 

осіб органів державної влади та місцевого 

самоврядування  (реєстр. №3309, н.д. 

О.Ляшко, В.Галасюк, В.Вовк, О.Кірш, 

А.Геращенко, О.Кужель, В.Кривенко, 

Б.Розенблат) 

 
лютий 

 
 
 

О.Ледовських 
А.Шкрум 

 

 
 
 

О.Маковський 

 
 
 

лютий 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56682
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56228
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56786


№ 

п/п 
Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 
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) 
45.  Проект Закону про внесення змін до статті 

59 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" (щодо 

поіменних голосувань на засіданнях 

виконкомів місцевих рад) (реєстр. №3554, 
н.д. С.Євтушок, Г.Гопко, І.Гузь, 

О.Жолобецький , І.Крулько, О.Кодола, 

В.Войціцька, Н.Веселова) 

лютий 

 
 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

Т.Корнієнко 
 

лютий 
 

46.  Проект Закону про внесення зміни до статті 

43 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" щодо 

гарантування виступу сільських, 

селищних, міських голів, в тому числі голів 

об'єднаних територіальних громад, голів 

районних рад на пленарних засіданнях рад) 

(реєстр. №3666, н.д. Ю.Дерев’янко) 

лютий 

 
 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

Т.Корнієнко 
 

лютий 
 

47.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про державні нагороди України" 

(щодо вдосконалення законодавства в 

сфері відзначення громадян за особисті 

заслуги перед Україною) (реєстр. №2140а, 
н.д. Ю.Мамчур, О.Дехтярчук) 

 
 

лютий 

 
 

С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

 

 
 

Л.Дмитрук 

 
 

лютий 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57257
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57465


№ 

п/п 
Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 
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) 
48.  Проект Постанови про призначення 

чергових виборів депутатів окремих 

районних, міських, районних у містах, 

сільських, селищних рад Донецької та 

Луганської областей та відповідних 

сільських, селищних, міських голів (реєстр. 

№3780, н.д. В.Гусак, С.Дунаєв, Ю.Іоффе, 

С.Сажко, І.Шурма, І.Шкіря, О.Білий, 

Д.Омельянович) 

 
 
 
 

лютий 

 
 

О.Ледовських 
О.Бойко  

 

Л.Дмитрук лютий 

49.  
Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про статус депутатів місцевих 

рад" (щодо відкликання депутатів місцевих 

рад) (реєстр. №3693, друге читання) 

 
 

лютий 

 
 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

 
 

І.Ляшко 

 
 
 

березень 
 

50.  Проект Закону про службу в органах 

місцевого самоврядування (реєстр. №2489, 
друге читання) 

 
березень 

 

 
О.Ледовських 

А.Шкрум 

 
О.Маковський 

 
квітень 

51.  Проект Постанови про перейменування 

населених пунктів Луганської області 

(реєстр. №2996, н.д. А.Артеменко) 
 
 

березень 
 

 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
Ю.Гарбуз  

 
квітень 



№ 

п/п 
Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 
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) 
52.  Проект Постанови про перейменування 

села Комсомольськ Тячівського району 

Закарпатської області (реєстр. №3519, н.д. 

В.Лунченко) 

березень 
 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 
Ю.Гарбуз квітень 

53.  Проект Закону про тимчасово окуповану 

територію України (реєстр. №3593, н.д. 

О.Сироїд, Р.Чубаров, С.Семенченко, 

Є.Соболєв, О.Березюк, О.Лаврик, 

П.Костенко, Я.Маркевич, Т.Пастух, 

Р.Семенуха, Л.Підлісецький) 

березень 
 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 
М.Федорук 

 

О.Данилюк квітень 

54.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про державні нагороди України» 

(щодо встановлення державних нагород 

України для відзначення громадян за 

особисті заслуги перед Україною) (реєстр. 

№2417, н.д. О.Петренко) 

 
 

березень 
 

 
 

С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

 

 
 

Л.Дмитрук 

 
 

квітень 

55.  Проект Постанови про позбавлення 

державних нагород України та інших форм 

відзначення осіб, які сприяли чи 

підтримували збройну агресію Російської 

Федерації проти України або своїми діями 

створили загрозу національній безпеці, 

 
березень 

 

 
С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

 

Л.Дмитрук квітень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57200
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57317


№ 

п/п 
Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 
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) 
суверенітету і територіальній цілісності 

України (реєстр. №2858, н.д. С.Висоцький, 

А.Герасимов, І.Геращенко, М.Іонова, 

П.Кишкар, Ю.Луценко, Д.Лубінець, 

А.Левус, О.Сотник) 
56.  Проект Закону про внесення змін до статті 

10 Закону України "Про державні нагороди 

України" (щодо почесних звань в 

авіаційній галузі) (реєстр. №3356, н.д. 

Ю.Мамчур) 

 
березень 

 

 
 

С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

 

Л.Дмитрук квітень 

57.  Проект Закону про публічний контроль 

(реєстр.  №2297а, н.д. О.Бойко, 

О.Ледовських, М.Федорук, О.Черненко, 

С.Кудлаєнко, В.Денисенко) 

березень 
 

 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
О.Бойко 

І.Ляшко 
Г.Степанян квітень 

58.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про добровільне об'єднання 

територіальних громад" щодо забезпечення 

державної підтримки добровільного 

об'єднання територіальних громад (реєстр. 

№3390, друге читання) 
 
 

 
 

квітень 
 

 
 
 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

 
 

Ю.Гарбуз 

 
травень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55141
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56873
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56912


№ 

п/п 
Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 
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) 
59.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про столицю України - місто-
герой Київ" (реєстр. №2189а, н.д. В.Чумак, 

Н.Новак, А.Шкрум, І.Крулько, Б.Береза, 

В.Арєв, О.Черненко, Л.Ємець, П.Різаненко, 

Ю.Савчук, М.Федорук, Є.Фірсов, 

М.Найєм, С.Заліщук, О.Юринець, 

О.Ляшко, І.Попов, А.Лозовий) 

квітень 

 
 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

Т.Корнієнко травень 

60.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про столицю України - місто-
герой Київ" (реєстр. №2189а-1, н.д. 

Є.Соболєв, П.Костенко, Р.Семенуха, 

О.Єднак, О.Сироїд, О.Березюк, І.Подоляк) 

квітень 

 
 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

Т.Корнієнко травень 

61.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про столицю України - місто-
герой Київ" (реєстр. №2189а-2, н.д. 

В.Сташук, М.Томенко) 

квітень 

 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
 

Т.Корнієнко травень 

62.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

механізму стимулювання подальшого 

процесу добровільного об'єднання 

територіальних громад (реєстр. №3638, н.д. 

квітень 

 
 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

Ю.Гарбуз травень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55976
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55999
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57408


№ 

п/п 
Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 
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) 
М.Федорук, В.Пташник, В.Сташук, 

О.Бойко, І.Луценко, О.Ледовських, 

С.Мельник, О.Дехтярчук, Г.Гопко, 

П.Кишкар, В.Денисенко, С.Кудлаєнко, 

О.Черненко, М.Іонова, В.Чумак, 

О.Юринець, О.Єднак, В.Кривенко, 

А.Шкрум) 
63.  Проект Закону про громадські слухання 

(реєстр. №2295а, н.д. О.Бойко, 

О.Ледовських, М.Федорук, О.Черненко, 

І.Попов, С.Кудлаєнко, В.Денисенко) 

квітень 
 

О.Ледовських 
О.Бойко  

 
І.Ляшко 

Г.Степанян 
травень 

64.  Проект Закону про місцеві ініціативи 

(реєстр. №2296а, н.д. О.Бойко, 

О.Ледовських, М.Федорук, О.Черненко, 

І.Попов, С.Кудлаєнко, В.Денисенко) 

квітень О.Ледовських 
О.Бойко  

І.Ляшко 
Г.Степанян травень 

65.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" (щодо Статуту територіальної 

громади та форм безпосередньої участі 

мешканців у здійсненні влади) (реєстр. 

№3634, н.д. Л.Зубач, О.Березюк, 

І.Подоляк) 

квітень 

 
 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

Т.Корнієнко травень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57398


№ 

п/п 
Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 
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) 
66.  Проект Закону про перелік 

адміністративних послуг (реєстр. №3319, 
КМУ, А.Яценюк) 

квітень 
С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

 
Г.Степанян травень 

67.  Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення 

меж міста Маріуполь та Волноваського 

району Донецької області (реєстр. №3091, 
н.д. Є.Фірсов) 

квітень 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
 

Ю.Гарбуз травень 

68.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" (щодо підняття Державного 

Прапора України) (реєстр. №3717, н.д. 

В.Пташник, І.Климпуш-Цинцадзе, 

В.Голуб, О.Дехтярчук, О.Бойко, 

М.Федорук, О.Ледовських, О.Юринець, 

С.Євтушок, А.Шкрум, О.Рябчин, 

В.Івченко, М.Іонова) 

квітень 

 
 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

Г.Степанян травень 

69.  Проект Закону про вшанування героїзму і 

самопожертви Героїв Небесної Сотні 

іноземців та осіб без громадянства (реєстр. 

№3432-1, н.д. Ю.Шухевич) 

 
квітень 

 
 

С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

 
Л.Дмитрук 

 
травень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56815
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56465
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57551
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57178


№ 

п/п 
Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 
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) 
70.  Проект Закону про внесення зміни до статті 

8 Закону України "Про державні нагороди 

України" щодо запровадження медалі "За 

участь у ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи" (реєстр. 

№3494, н.д. Н.Королевська, Ю.Солод, 

Ю.Павленко, М.Скорик, Д.Колєсніков, 

С.Сажко, К.Павлов, А.Гальченко) 

квітень 

 
С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

 

Л.Дмитрук травень 

71.  Проект Закону про Державний Прапор 

України (реєстр. №3334, друге читання) 
 

квітень С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук Г.Степанян травень 

72.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про службу в органах місцевого 

самоврядування" (щодо скасування 

тимчасової заборони на виплату 

призначених пенсій у період служби в 

органах місцевого самоврядування 

посадовим особам місцевого 

самоврядування, які обрані або затверджені 

на виборні посади) (реєстр. №2326а, н.д. 

С.Ларін) 

травень 

 
 

О.Ледовських 
А.Шкрум 

 

 
О.Маковський 

І.Ляшко 
червень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57154
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56838


№ 

п/п 
Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 
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) 
73.  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) 

 
 

травень 

 
 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 
 

Т.Корнієнко 
 

 
 

червень 

74.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо 

відзначення та встановлення додаткових 

гарантій добровольцям антитерористичної 

операції) (реєстр. №2837, н.д. М.Люшняк, 

А.Кіт) 

травень 

 
 

С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

 

 
Л.Дмитрук 

 
 
 

червень 

75.  Проект Постанови про внесення змін до 

Постанови Верховної Ради України від 20 

травня 2015 року № 458-VIII "Про зміну і 

встановлення меж Артемівського району 

Донецької області" (реєстр. №3397, н.д. 

К.Матейченко) 

травень 

 
 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

Ю.Гарбуз червень 

76.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про добровільне об'єднання 

територіальних громад" (щодо 

коригування розрахунку обсягів фінансової 

підтримки бюджетів об'єднаних 

травень 

 
 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

Ю.Гарбуз 

 
 
 

червень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55107
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56921


№ 

п/п 
Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 
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) 
територіальних громад) (реєстр. №3009, 
н.д. Т.Козак) 

77.  Проект Закону про стимулювання розвитку 

регіонів (реєстр. №2023а, О.Дмитренко) червень 
 

В.Курило 
А.Река 

О.Данилюк червень 

78.  Проект Закону про проведення 

позачергових виборів Львівського міського 

голови (27 березня 2016 року) (реєстр. 

№3624,  н.д. Д.Шпенов) 

 
червень 

 
 

О.Ледовських 
О.Бойко 

 
 

Л.Дмитрук 
 

 
 

червень 

79.  Проект Закону про проведення 

позачергових виборів Миколаївського 

міського голови (реєстр. №3690, н.д. 

М.Папієв, О.Нечаєв, С.Ларін) 

червень 

 
О.Ледовських 

О.Бойко 
 

 
Л.Дмитрук 

 
червень 

80.  Проекти  постанов про призначення 

позачергових місцевих виборів протягом сесії О.Ледовських 
О.Бойко Л.Дмитрук  протягом сесії 

81.  Проекти постанов з питань 

адміністративно-територіального устрою протягом сесії О.Гончаренко 
М.Федорук Ю.Гарбуз  протягом сесії 

 
 
 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56345
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57376
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57514


 
Розділ II. Законопроекти, які комітет  має розглянути  і  подати свої  пропозиції 

(Комітет не визначено головним)  
 
№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 
Строк 

розгляду 
 в  Комітеті 

Відповідальні   
за  

підготовку 

члени  

Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 
1.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення захищеності прав споживачів та 

врегулювання функціонування житлово-комунальної сфери (реєстр. 

№1062, н.д. О.Кужель) 

 
 

протягом 
сесії 

 
 

В.Курило 
А.Река 

 
 

Г.Степанян 

2.  Проект Закону про скасування привілеїв у пенсійному забезпеченні 

(реєстр. №1087, н.д. Ю.Шухевич) 
протягом 

сесії 
О.Ледовських 

А.Шкрум 
О.Маковський 

3.  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) 

 
протягом 

сесії 

 
 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

 
 

Т.Корнієнко 

4.  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 

 
О.Ледовських 

О.Бойко 

 
Л.Дмитрук 

5.  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) 

протягом 
сесії 

 
О.Ледовських 

О.Бойко 
 

 
О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=52527
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=52531
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=52569


6.  
Проект Закону про вогнепальну зброю цивільного призначення 

(реєстр №1135, н.д. С.Каплін) 

 
протягом 

сесії 

 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 
Т.Корнієнко 

7.  Проект Закону про деякі заходи щодо посилення ролі територіальних 

громад в управлінні земельними ресурсами (реєстр №1159, н.д. 

О.Кулініч, В.Лунченко) 

 
протягом 

сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

Ю.Гарбуз 

8.  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) 

протягом 
сесії 

С.Кудляєнко 
О.Дехтярчук 

 

 
Г.Степанян 

9.  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) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

 
І.Ляшко 

10.  
Проект Закону про заборону пропаганди комуністичної ідеології в 

Україні (реєстр №1222-1, н.д. О.Турчинов, С.Пашинський, В.Сюмар) 
протягом 

сесії 

С.Кудляєнко 
О.Дехтярчук 

 

Л.Дмитрук 

11.  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) 

протягом 
сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
 

 
 

О.Маковський 

12.  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) 

 
протягом 

сесії 

 
 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

 
 

І.Ляшко 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=52560
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13.  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) 
 

протягом 
сесії 

 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
 

Т.Корнієнко 
 

14.  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) 

 
протягом 

сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
 

 
 

О.Маковський 

15.  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 

В.Курило 
А.Река 

 

 
О.Маковський 

16.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у сфері поводження з відходами (реєстр №1439, н.д. 

С.Соболєв) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

Г.Степанян 

17.  
Проект Постанови про заборону відключення електроенергії в 

регіонах України (реєстр №1489, н.д.С.Каплін) 

 
протягом 

сесії 

В.Курило 
А.Река  О.Маковський 

18.  
Проект Постанови про відзначення 400-річчя утворення м. Умань 

Черкаської області (реєстр №1501, н.д. А.Яценко) 
протягом 

сесії 

С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

 
Л.Дмитрук 

19.  
Проект Закону про зупинення дії Закону України "Про очищення 

влади" (реєстр №1515, н.д. М.Скорик) 
протягом 

сесії 

О.Ледовських 
А.Шкрум  

 

О.Маковський  
 

20.  Проект Закону про житлово-комунальні послуги  (реєстр №1581, 
КМУ, А.Яценюк) 

протягом 
сесії 

В.Курило 
А.Река  

О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=52702
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21.  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) 
 

протягом 
сесії 

 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
 

 
 
 

Г.Степанян 

22.  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 

 
 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

 
 

Т.Корнієнко 

23.  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) 

протягом 
сесії 

В.Курило 
А.Река  

 
О.Маковський 

24.  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) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
В.Курило 
Ю.Бублик 

А.Река 

О.Маковський 

25.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо порядку надання спеціальних дозволів на 

користування надрами) (реєстр №1633, доопрацьований, н.д. 

П.Дзюблик, В.Кривенко) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук  

 
О.Данилюк 

26.  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) 

протягом 
сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
 

 
О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=53097
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27.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо скасування неучасті України у воєнно-політичних 

союзах) (реєстр №1725, н.д. П.Кишкар) 

 
протягом 

сесії 

 
О.Гончаренко 

М.Федорук 

 
О.Данилюк 

28.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

діяльності державних органів (реєстр №1773, доопрацьований, н.д. 

М.Поляков, С.Войцеховська) 

 
протягом 

сесії 

 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
О.Данилюк 

29.  
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо прав громадян під час проведення мирних зібрань) 

(реєстр. №1779, н.д. О.Сугоняко, М.Лаврик, О.Медуниця) 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
О.Гончаренко 

О.Бойко 
Ю.Бублик 

 
І.Ляшко 

30.  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 

 
О.Ледовських 

А.Шкрум 
 

 
О.Маковський 

31.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність" та деяких інших законодавчих актів 

України (щодо статусу і гарантій адвокатської діяльності та 

формування і роботи органів адвокатського самоврядування) (реєстр 

№1794-1, н.д., О.Купрієнко, О.Ляшко, В.Амельченко, А.Геращенко, 

Р.Сидорович, Т.Острікова, О.Ленський, Ю.Левченко) 

 
протягом 

сесії 

 
 
 
О.Ледовських 

А.Шкрум 
 

 
 
 

О.Маковський 

32.  Проект Постанови про невідкладні заходи з відновлення 

пошкоджених і зруйнованих об'єктів житлового фонду, соціальної 

інфраструктури та систем життєзабезпечення на території Донецької 

та Луганської областей (реєстр №1813, доопрацьований, 
н.д. Н.Королевська, Ю.Солод) 

 
протягом 

сесії 

 
 

В.Курило 
А.Река 

 

 
 

О.Маковський 

33.  Проект Постанови про вшанування бійців, які героїчно відстоювали 

територію Донецького аеропорту задля захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України (реєстр №1818, 
н.д. С.Каплін) 

протягом 
сесії 

 
С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

 

 
Л.Дмитрук 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53480
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34.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судовий 

збір" (щодо рівності прав органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування та соціального захисту населення при сплаті 

судового збору) (реєстр №1828, н.д. І.Насалик) 

протягом 
сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
 

 
О.Маковський 

35.  Проект Закону про внесення змін у додаток до Закону України "Про 

прокуратуру" (щодо упорядкування структури місцевих прокуратур 

Житомирської області) (реєстр №1858, н.д. П.Дзюблик, В.Кривенко) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

О.Данилюк 

36.  Проект Закону про внесення змін до окремих законів України (щодо 

поновлення безкоштовного проїзду пенсіонерам, учасникам війни, 

інвалідам та іншим категоріям громадян) (реєстр №1872, н.д. 

С.Міщенко) 

протягом 
сесії 

 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
 

 
Г.Степанян 

37.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення механізму відновлення довіри до 

судової влади (реєстр №1881, н.д. О.Сироїд, В.Чумак) 

 
протягом 

сесії 

 
О.Ледовських 

А.Шкрум 

 
О.Маковський 

38.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо зупинення діяльності та заборони об'єднань громадян 

(реєстр №1893,  н.д. В.Мосійчук, Д.Лінько, А.Лозовий) 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
О.Бойко 

 

О.Данилюк 

39.  Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо посилення фінансової самодостатності територіальних 

громад)  (реєстр №1899,  доопрацьований, н.д. Ю.Тимошенко, 

І.Кириленко, В.Івченко, Ю.Дерев’янко, С.Євтушок) 

протягом 
сесії 

В.Курило 
А.Река 

 

 
О.Маковський 

40.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо посилення фінансової самодостатності територіальних 

громад) (реєстр №1900,  доопрацьований, н.д. Ю.Тимошенко, 

І.Кириленко, В.Івченко, Ю.Дерев’янко, С.Євтушок) 

протягом 
сесії 

В.Курило 
А.Река 

 

 
О.Маковський 

41.  Проект Закону про внесення змін до статті 15 Закону України "Про 

доступ до публічної інформації" щодо зменшення терміну 

оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів 

місцевого самоврядування (реєстр №2003а, н.д. О.Жолобецький, 

протягом 
сесії 

 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
 

 
 

І.Ляшко 
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С.Рибалка, Б.Розенблат, С.Хлань, А.Гордєєв, О.Опанасенко, 

В.Романюк, О.Лівік) 
42.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України" щодо посилення контролю 

за переміщенням осіб та вантажів (товарів) через тимчасово 

окуповану територію) (реєстр №2004а, н.д.І.Лапін, А.Левус, 

С.Висоцький, Ю.Тимошенко, І.Мосійчук, Д.Лубінець, А.Парубій, 

Б.Матківський, А.Антонищак, М.Гаврилюк, В.Соляр, 

М.Величкович, О.Медуниця, М.Бондар) 

 
протягом 

сесії 

 
 
 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

 
 
 
 

Т.Корнієнко 
 

43.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України" щодо скасування 

перепусток та визначення прозорих правил переміщення осіб та 

вантажів (товарів) через тимчасово окуповану територію (реєстр 

№2004а-1, н.д. Н.Веселова) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

Т.Корнієнко 
 

44.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо недопущення зниження фінансової спроможності місцевих 

бюджетів в період реформування адміністративно-територіального 

устрою України) (реєстр №2019, н.д. В.Давиденко, П.Юрчишин, 

О.Бакуменко, І.Насалик, М.Кучер) 

протягом 
сесії 

 
 

В.Курило 
А.Река 

 

 
 

О.Маковський 

45.  Проект Закону про позбавлення народних депутатів України, які 

голосували за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року звання 

народного депутата України (реєстр №2025, н.д. С.Каплін) 

протягом 
сесії 

С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

 

Л.Дмитрук 

46.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про очищення 

влади" та інших законодавчих актів України (реєстр №2040, н.д. 

М.Папієв) 
 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
А.Шкрум 

 

О.Маковський 
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47.  Проект Закону про порядок продовження реформування системи 

охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій 

областях та місті Києві (реєстр №2050, н.д. О.Богомолець, 

О.Корчинська, О.Мусій, Р.Семенуха, І.Сисоєнко) 

 
протягом 

сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
 

 
О.Маковський 

48.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо забезпечення бюджетної автономії та фінансової 

самостійності місцевих бюджетів) (реєстр №2053, н.д. Д.Лубінець) 

протягом 
сесії 

В.Курило 
А.Река 

 

О.Маковський 

49.  Проект Закону про внесення змін до статті 27 Бюджетного кодексу 

України щодо підтримки органів місцевого самоврядування та 

надання можливості установам бюджетної сфери своєчасно та в 

повному обсязі здійснювати розрахунки за спожиті комунальні 

послуги (реєстр №2061а, н.д. О.Вілкул, Д.Колєсніков, К.Павлов, 

А.Гальченко, Д.Шпенов) 

протягом 
сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
 

 
 

Г.Степанян 

50.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо фінансування тимчасових касових розривів місцевих 

бюджетів) (реєстр №2062, н.д. В.Давиденко, П.Юрчишин, І.Насалик, 

Л.Козаченко, В.Голуб, О.Мущак, Р.Насіров) 

протягом 
сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
 

 
О.Маковський 

51.  Проект Закону про внесення змін до статті 78 Бюджетного кодексу 

України щодо врегулювання питання можливості органів місцевого 

самоврядування визначати напрями використання бюджетних 

коштів відповідно до чинного законодавства України (реєстр 

№2062а, н.д. О.Вілкул, Д.Колєсніков, К.Павлов, А.Гальченко, 

Д.Шпенов) 

протягом 
сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
 

 
 

Г.Степанян 

52.  Проект Закону про внесення змін до статті 85 Бюджетного кодексу 

України щодо фінансування закладів загальної середньої освіти і 

охорони здоров'я та можливості органів місцевого самоврядування 

визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно до 

чинного законодавства України (реєстр №2064а, н.д. О.Вілкул, 

Д.Колєсніков, К.Павлов, А.Гальченко, Д.Шпенов) 

 
протягом 

сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
 

 
 

Г.Степанян 
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53.  Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування 

сел, селищ, міст районного значення) (реєстр №2068а, н.д. 

Ю.Тимошенко, І.Кириленко, В.Івченко) 

протягом 
сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
 

 
Г.Степанян 

54.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування 

сіл, селищ, міст районного значення)  (реєстр №2069а, н.д. 

Ю.Тимошенко, І.Кириленко, В.Івченко) 

протягом 
сесії 

В.Курило 
А.Река 

 

 
Г.Степанян 

55.  Проект Постанови про увіковічення пам'яті Небесної Сотні (реєстр 

№2076, н.д. Ю.Луценко, О.Третьяков, Г.Загорій, О.Ляшко, 

Ю.Тимошенко) 

протягом 
сесії 

С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

 

Л.Дмитрук 

56.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в 

Україні органами місцевого самоврядування (реєстр №2092, н.д. 

А.Деркач, В.Развадовський, В.Бандуров, І.Молоток) 

протягом 
сесії 

 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
 

 
Г.Степанян 

57.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо децентралізації та гарантування фінансової самостійності 

органів місцевого самоврядування (реєстр №2096, н.д. В.Голуб, 

О.Петренко) 

 
протягом 

сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
 

 
О.Маковський 

58.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо фінансування будівництва інженерних споруд з метою 

зміцнення обороноздатності держави (реєстр №2102а, н.д. 

А.Матвієнко, І.Вінник, М.Довбенко) 

протягом 
сесії 

 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
 

 
Т.Корнієнко 

59.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення сільського населення медичним та 

аптечним обслуговуванням в умовах децентралізації влади (реєстр 

№2104а, н.д. В.Барвіненко, О.Герега, Р.Князевич, А.Шинькович) 
 

протягом 
сесії 

 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
 

 
Т.Корнієнко 
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60.  Проект Закону про внесення змін до статті 266 Податкового кодексу 

України щодо удосконалення оподаткування медичних закладів у 

сільській місцевості (реєстр №2106а, н.д. В.Барвіненко, О.Герега, 

Р.Князевич, А.Шинькович) 

протягом 
сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
 

 
Г.Степанян 

61.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо перерозподілу надходжень від акцизного податку з реалізації 

суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) 

(реєстр №2115а, н.д. Т.Козак) 

протягом 
сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
 

 
Г.Степанян 

62.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо 

визнання неформальної освіти) (реєстр №2121, н.д. І.Крулько, 

Л.Гриневич, І.Кириленко, С.Євтушок, С.Барна, І.Подоляк, М.Іонова, 

І.Луценко) 

 
протягом 

сесії 

О.Ледовських 
А.Шкрум 

 

 
О.Маковський 

63.  Проект Закону про всеукраїнський референдум (реєстр №2145а, н.д. 

С.Заліщук, О.Черненко, О.Сироїд, І.Крулько, М.Найєм, С.Лещенко, 

С.Євтушок, В.Голуб, О.Сотник, Л.Ємець, Д.Добродомов, 

С.Власенко, Т.Пастух, Я.Маркевич, Є.Соболєв, О.Бойко, В.Сюмар) 

протягом 
сесії 

 
О.Ледовських 

О.Бойко  
 

 
Л.Дмитрук 

64.  
Проект Закону про місцевий референдум (реєстр №2145а-1, н.д. 

О.Вілкул, Д.Шпенов) 
протягом 

сесії 

О.Ледовських 
О.Бойко  

 

Л.Дмитрук 

65.  Проект Закону про місцевий референдум (реєстр №2145а-2, н.д. 

О.Бойко, О.Ледовських, О.Гончаренко, О.Черненко, С.Заліщук, 

М.Федорук, С.Кудлаєнко, І.Попов) 
 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
О.Бойко  

 

 
Л.Дмитрук 

66.  Проект Закону про місцевий референдум (реєстр №2145а-3, н.д 

В.Нестеренко) 
протягом 

сесії 
О.Ледовських 

О.Бойко  
Л.Дмитрук 

67.  
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

продажу лікарських засобів (реєстр №2147а, н.д. І.Мирний, І.Фурсін) 

 
протягом 

сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

О.Данилюк 
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68.  Проект Закону про внесення змін до законів України "Про Збройні 

Сили України" та "Про оборону України" (щодо здійснення 

Збройними Силами України цивільно-військового співробітництва) 

(реєстр №2153а, н.д. Ю.Мамчур) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

 
О.Данилюк 

69.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення процедури відведення земельних 

ділянок при наданні їх для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 

необхідності (реєстр №2155, н.д. Л.Підлісецький, І.Мірошніченко) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

 
Ю.Гарбуз 

70.  Проект Закону про внесення змін до статей 7, 8 Житлового кодексу 

Української РСР (щодо визначення порядку виключення житлових 

будинків (їх частин), квартир із складу житлового фонду та 

переведення житлових будинків і приміщень у нежитлові та 

нежитлових до складу житлових) (реєстр №2166а, н.д. А.Шинькович, 

О.Герега, А.Гальченко, Р.Сольвар, І.Васюник) 

протягом 
сесії 

 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
 

 
 

Г.Степанян 

71.  Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо особливостей справляння рентної плати за користування 

надрами) (реєстр №2183, н.д. О.Кірш) 

 
протягом 

сесії 

 
В.Курило 

А.Река 

 
О.Маковський 

72.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо впорядкування питання розробки корисних копалин 

місцевого значення (реєстр №2184, н.д. С.Мельник) 
 

 
протягом 

сесії 

 
О.Гончаренко 

М.Федорук 

 
Ю.Гарбуз 

73.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

відновлення безоплатного харчування, проїзду, забезпечення 

підручниками учнів загальноосвітніх шкіл та безоплатного проїзду 

для студентів і гарантії першого робочого місця для молодих 

спеціалістів (реєстр №2186, н.д. Ю.Дерев’янко, І.Суслова) 

протягом 
сесії 

 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
 

Г.Степанян 

74.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

удосконалення оборонних питань (реєстр №2191, доопрацьований, 

н.д. Ю.Мамчур) 

протягом 
сесії 

 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
О.Данилюк 
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75.  Проект Закону про внесення змін до статті 34 Закону України "Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності" (щодо повторного оприлюднення проекту регуляторного 

акту, органами та посадовими особами місцевого самоврядування) 

(реєстр №2213а, н.д. О.Сугоняко) 

протягом 
сесії 

 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
 

І.Ляшко 

76.  Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації влади) (реєстр №2217а, Президент України, 

П.Порошенко) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 
Ю.Бублик 

О.Данилюк 

77.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо самостійності визначення місцевими органами 

самоврядування напрямів використання бюджетних коштів) (реєстр 

№2241, н.д. О.Кришин) 

протягом 
сесії 

В.Курило 
А.Река 

 

 
О.Маковський 

 

78.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

відновлення прав громадян на безкоштовну освіту (реєстр №2247а, 
н.д. В.Бондар, А.Яценко) 
 

 
протягом 

сесії 

 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
Г.Степанян 

79.  Проект Закону про неможливість проведення виборів депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів на частині території України у 

зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України 

(реєстр №2258а, н.д. О.Сироїд, О.Березюк, І.Подоляк, А.Бабак, 

В.Амельченко, О.Скрипник, О.Сотник, Т.Пастух, Н.Веселова, 

С.Власенко, С.Рибалка інш. (13 авт.) 

протягом 
сесії 

 
 

О.Ледовських 
О.Бойко  

 

Л.Дмитрук 

80.  Проект Закону про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про 

державну охорону органів державної влади України та посадових 

осіб" (реєстр №2289а, КМУ, А.Яценюк) 
 
 

 
протягом 

сесії 

 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
О.Данилюк 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55800
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81.  Проект Закону про внесення зміни до розділу Х "Перехідні 

положення" Земельного кодексу України (щодо заборони 

відчуження земель, розташованих за межами населених пунктів) 

(реєстр  №2291, н.д. Ю.Дерев'янко, Б.Береза, В.Парасюк, І.Луценко, 

І.Суслова) 

 
протягом 

сесії 

 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
 

Ю.Гарбуз 

82.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо приведення їх у відповідність до положень Закону 

України "Про ринок природного газу" (стосовно особливостей 

провадження господарської діяльності на ринку природного газу у 

перехідний період) (реєстр.  №2312а, н.д. О.Бєлькова, 

О.Домбровський, В.Войціцька, Н.Кацер-Бучковська, І.Насалик) 

протягом 
сесії 

С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

 
Г.Степанян 

83.  Проект Закону про внесення зміни до статті 364 Кримінального 

кодексу України щодо відповідальності за зловживання владою або 

службовим становищем при виконання Закону України "Про 

очищення влади" (реєстр.  №2314, н.д. Ю.Дерев'янко, І.Суслова) 

 
 

протягом 
сесії 

 
 

О.Ледовських 
А.Шкрум 

 
О.Маковський 

84.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо децентралізації в сфері земельних відносин (реєстр. 

№2322, н.д. В.Нестеренко) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

Ю.Гарбуз 

85.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо децентралізації в сфері земельних відносин (реєстр. 

№2322-1, н.д. Г.Кривошея, В.Константіновський) 

 
протягом 

сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

Ю.Гарбуз 

86.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення ролі місцевого самоврядування при 

розпорядженні землями державної власності (реєстр. №2338, н.д. 
С.Рудик, І.Насалик) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 
Ю.Гарбуз 

87.  Проект Закону про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про 

працю України (щодо виключення з переліку святкових днів 2 травня 

- Дня міжнародної солідарності трудящих) (реєстр. №2344,  
н.д. М.Томенко) 

протягом 
сесії 

С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

 
Л.Дмитрук 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54260
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88.  Проект Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю 

України (щодо упорядкування відзначення святкових днів) (реєстр. 

№2344-1, н.д. В.Балога) 

протягом 
сесії 

С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

 
Л.Дмитрук 

89.  Проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради 

України "Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів 

Верховної Ради України восьмого скликання" (щодо утворення 

Комітету з питань комплексного вирішення проблем Донецької та 

Луганської областей) (реєстр.№2348, н.д. Ю.Воропаєв, 

С.Матвієнков) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

 
Г.Степанян 

90.  Проект Закону про припинення повноважень осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави, у зв'язку з закінченням строку їх 

повноважень (реєстр. №2349а, н.д. Ю.Дерев‘янко, І.Суслова) 

 
протягом 

сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

О.Данилюк 

91.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

організації діяльності Кабінету Міністрів України та центральних 

органів виконавчої влади (реєстр. №2354а, н.д. О.Сироїд, А.Шкрум,  
С.Заліщук, І.Климпуш-Цинцадзе, В.Голуб, Д.Добродомов, О.Рябчин  
І.Луценко, Б.Береза, А.Романова, Я.Маркевич, В.Івченко, 

С.Євтушок, І.Крулько, В.Войціцька) 

протягом 
сесії 

 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
 

 
 

О.Данилюк 

92.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

регулювання містобудівної діяльності" щодо пайової участі у 

розвитку інфраструктури населеного пункту (реєстр. №2361,  н.д. 

С.Мельник) 

протягом 
сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
 

 
О.Маковський 

 

93.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальний 

захист дітей війни" (щодо надання громадським організаціям 

додаткових державних соціальних гарантій) (реєстр. №2363, н.д. 

А.Денисенко, Д.Святаш, В.Писаренко, В.Мисик, О.Фельдман, 

Д.Шенцев) 
 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
В.Курило 

А.Река 
О.Бойко 
А.Река 

О.Данилюк 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54392
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94.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері 

землекористування, містобудівної діяльності та благоустрою 

населених пунктів (реєстр.№2367а, н.д. Ю.Соловей, Я.Маркевич, 

В.Дубіль, О.Медуниця) 

протягом 
сесії 

 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
 

Ю.Гарбуз 
 

95.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

впровадження автоматизованої системи безготівкової оплати проїзду 

в місцевому пасажирському транспорті (реєстр. №2378а, н.д. 

І.Васюник, В.Атрошенко, І.Діденко, Я.Дубневич, С.Євтушок, 

М.Кадикало, Б.Козир, В.Корчик, Д.Лінько, А.Лопушанський, 

О.Урбанський) 

 
протягом 

сесії 

 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
 

Г.Степанян 
 

96.  Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо відновлення принципів конституційності в сфері 

стимулювання інвестиційної діяльності та створення нових робочих 

місць в депресивних районах та/або містах (реєстр. №2390, н.д.  

С.Івахів, С.Мартиняк, Я.Москаленко, В.Литвин) 

протягом 
сесії 

 
 

В.Курило 
А.Река 

 

 
 

О.Маковський 
 

97.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо забезпечення виконання повноважень законно 

обраними представниками територіальної громади, які досягли 

пенсійного віку) (реєстр. №2391а, н.д. М.Бурбак) 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
А.Шкрум 

 

 
О.Маковський 

98.  Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

Національний архівний фонд та архівні установи» (щодо повернення 

культового майна релігійним організаціям) (реєстр. №2392, н.д. 

О.Фельдман) 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
О.Бойко 
А.Река 

 

 
О.Данилюк 

99.  Проект Закону про внесення змін до Розділу VI «Прикінцеві та 

перехідні положення» Бюджетного кодексу України (щодо видатків 

на утримання сільських, селищних та міських рад, дошкільних 

навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, палаців і 

протягом 
сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
 

 
 
 

О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56028
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будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів 

та бібліотек) (реєстр. №2402, н.д. Ю.Дерев’янко, В.Івченко,  
С.Мельник, В.Амельченко, О.Ледовських, В.Парасюк, О.Березюк) 
 

100.  Проект Постанови про відновлення соціально-економічних зв’язків в 

окремих районах Донецької та Луганської областей з метою захисту 

прав і свобод громадян України, що проживають на цих територіях 
(реєстр.№2408, н.д. О.Долженков, Ю.Воропаєв, О.Білий, 
Н.Шуфрич) 

протягом 
сесії 

В.Курило 
А.Река 

 
О.Маковський 

101.  Проект Закону про надання допомоги в окремих районах Донецької 

та Луганської областей (реєстр. №2409, н.д. Ю.Воропаєв,  

С.Матвієнков) 

 
протягом 

сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
Т.Корнієнко 

102.  Проект Закону про прийняття заходів щодо відновлення 

функціонування банківської системи та грошових переказів в 

окремих районах Донецької та Луганської областей (реєстр.№2410,  
н.д. Ю.Воропаєв) 

 
 

протягом 
сесії 

 
 

В.Курило 
А.Река 

 
О.Маковський 

103.  
Проект Закону про Збройні Сили територіальної оборони України 

(реєстр. №2415, н.д. О.Петренко) 

 
протягом 

сесії 

 
О.Гончаренко 

М.Федорук 

 
Ю.Гарбуз 

104.  Проект Закону про створення та функціонування вільної економічної 

зони «Донбас» (реєстр. №2419, н.д.  О.Долженков, 
Ю.Воропаєв) 

протягом 
сесії 

В.Курило 
А.Река 

 

О.Маковський 

105.  Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо створення та функціонування вільної економічної зони 

«Донбас») (реєстр. №2420,  н.д. О.Долженков, Ю.Воропаєв) 

протягом 
сесії 

В.Курило 
А.Река 

 

О.Маковський 

106.  Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо 

створення та функціонування вільної економічної зони «Донбас») 

(реєстр. №2421, н.д. О.Долженков, Ю.Воропаєв) 

 
протягом 

сесії 

В.Курило 
А.Река 

 

О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54442
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54446
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54447
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54459
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54463
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54464
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54465


107.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо створення та функціонування вільної економічної зони 

«Донбас»)  (реєстр. №2422, н.д. О.Долженков, Ю.Воропаєв) 
 

протягом 
сесії 

В.Курило 
А.Река 

 

О.Маковський 

108.  Проект Закону про недопущення кримінального переслідування, 

притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та 

покарання осіб – учасників подій на території Донецької, Луганської 

областей (реєстр. №2425, н.д. Н.Шуфрич, С.Дунаєв, Ю.Воропаєв, 

О.Білий, С.Матвієнков) 

протягом 
сесії 

 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
 

 
 

Т.Корнієнко 

109.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення розробки проектів землеустрою, що 

забезпечують підвищення ефективності управління плануванням 

розвитку землекористування територіальними громадами на 

території сільських (селищних, міських рад) (реєстр. №2433, н.д. 

М.Кадикало) 

протягом 
сесії 

 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
 

 
 

Ю.Гарбуз 

110.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо встановлення персональної відповідальності голів 

обласних державних адміністрацій за організацію та виконання 

завдань територіальної оборони (реєстр. №2442, н.д. П.Кишкар, 
Р.Семенуха) 

протягом 
сесії 

 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
 

 
 

О.Данилюк 

111.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо безоплатної передачі об'єктів незавершеного 

будівництва учасникам антитерористичної операції та сім'ям 

учасників, що загинули чи зникли безвісті в зоні проведення 

антитерористичної операції) (реєстр. №2444а, н.д. Ю.Тимошенко) 

 
протягом 

сесії 

 
 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

 
 

О.Данилюк 

112.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

регулювання містобудівної діяльності" (щодо пайової участі 

замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту) (реєстр. 

№2446, н.д. П.Дзюблик, В.Кривенко, Р.Мацола, О.Ревега, О.Кодола) 

протягом 
сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
 

 
О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54466
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54470
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54481
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54498
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56189
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54508


113.  Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України 

(щодо відповідальності за виготовлення, зберігання, 

розповсюдження матеріалів, які пропагують тоталітаризм та 

тероризм) (реєстр. №2453, н.д. О.Дехтярчук, В.Яніцький) 
 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
О.Бойко 

О.Дехтярчук 
 

 
Л.Дмитрук 

114.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вибори 

народних депутатів України" (щодо заборони недобросовісної 

передвиборної агітації під час проведення виборів) (реєстр. №2455а,  
н.д. В.Балога) 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
О.Бойко 

 

 
Л.Дмитрук 

115.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

особливостей здійснення права власності у багатоквартирному 

будинку (реєстр. №2456а, н.д. О.Вілкул, А.Гальченко) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

І.Ляшко 

116.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

автомобільний транспорт" (щодо збільшення ролі представників 

територіальних громад при проведенні конкурсу) (реєстр. №2457а,  
н.д. О.Дехтярчук) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

Г.Степанян 

117.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо особливостей проходження військової служби за 

контрактом депутатами місцевих рад, які працюють на виборних 

посадах на постійній основі) (реєстр. №2465а, н.д. І.Луценко) 

 
протягом 

сесії 

 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
 

 
І.Ляшко 

118.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо обмеження передвиборної агітації та протидії 

прихованій рекламі (реєстр. №2474а-1, н.д. І.Луценко, О.Черненко, 

А.Шкрум, А.Вадатурський, Г.Гопко, О.Юринець, М.Найєм,  
С.Лещенко, В.Голуб) 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
О.Бойко 

 

 
Л.Дмитрук 

119.  Проект Закону про внесення змін до пункту 9 розділу ІІI "Прикінцеві 

положення" Закону України "Про внесення змін та визнання такими, 

що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" (щодо 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

 
Т.Корнієнко 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54514
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56197
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56198
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56206
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56219
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56283


діяльності на території Донецької і Луганської областей) (реєстр.  

№2475,  н.д. С.Сажко) 
120.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державне 

регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (щодо 

можливості заборони органами місцевого самоврядування вживання 

і продажу алкогольних і слабоалкогольних напоїв та пива в зоні 

проведення АТО) (реєстр. №2478, н.д. Д.Омельянович) 
 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

 
 

Г.Степанян 

121.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

територіальної оборони (реєстр. №2489а,  КМУ, А.Яценюк) 
 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

О.Данилюк 

122.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та 

реалізації прав засуджених (реєстр. №2490а, КМУ, А.Яценюк) 

 
протягом 

сесії 

 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 
Г.Степанян 

123.  Проект Постанови про забезпечення безперешкодної діяльності 

засобів масової інформації у передвиборний період з виборів 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 

році (реєстр. №2497а, н.д. О.Вілкул) 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
О.Бойко 

 

 
Л.Дмитрук 

124.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про наукову і 

науково-технічну діяльність" щодо безоплатного відвідування 

дендрологічних парків (реєстр. №2498, н.д. А.Яценко) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

Ю.Гарбуз 

125.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеві 

вибори" (щодо забезпечення права голосу внутрішньо переміщеним 

особам) (реєстр.  №2501а, н.д. В.Бондар, В.Хомутиннік) 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

126.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб (реєстр. 

№2501а-1, н.д. С.Тарута, Н.Веселова, Г.Ганна, О.Рябчин, 
Є.Фірсов, А.Шкрум, В.Пташник, О.Єднак, О.Юринець) 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54550
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54556
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56248
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56249
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56258
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54589
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56262
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56287


127.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб (реєстр. 

№2501а-2, н.д. Ю.Льовочкіна) 

 
протягом 

сесії 

О.Ледовських 
О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

128.  Проект Закону про внесення змін до Повітряного кодексу України 

(щодо недопущення обмежень конкуренції у сфері повітряних 

перевезень) (реєстр. №2503, н.д. О.Гончаренко) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

О.Данилюк 

129.  Проект Закону про внесення зміни до пункту 3 Розділу III 

"Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" 

щодо осіб, які займають посади голів сільської, селищної рад та 

міських голів (реєстр. №2506, н.д. Ю.Дерев'янко, І.Суслова, 

І.Мельничук) 

 
протягом 

сесії 

 
 

О.Ледовських 
А.Шкрум 

 

 
 
 

О.Маковський 

130.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

Національний архівний фонд та архівні установи" (щодо статусу 

працівників архівних установ) (реєстр. №2508, н.д. І.Луценко) 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
А.Шкрум 

 

О.Маковський 

131.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо забезпечення надходжень до місцевих бюджетів та оптимізації 

надання медичної й освітньої субвенції) (реєстр. №2520,  
н.д. О.Дмитренко) 

протягом 
сесії 

В.Курило 
А.Река 

 

 
О.Маковський 

132.  
Проект Постанови про визнання 2 липня офіційним Днем 

Національної поліції України (реєстр. №2526а, н.д. Г.Кривошея) 
протягом 

сесії 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

Г.Степанян 

133.  Проект Закону про всеукраїнський та місцеві референдуми за 

народною ініціативою (реєстр. №2535, н.д. В.Німченко, Т.Козак,  
І.Шурма, Н.Шуфрич) 

 
протягом 

сесії 

О.Ледовських 
О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

134.  Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про 

судоустрій та статус суддів" про спрощення процедури притягнення 

до дисциплінарної відповідальності (реєстр.№2542, н.д. С.Власенко) 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
А.Шкрум 

 

О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56295
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135.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо порядку зарахування акцизного податку у 2015 році (реєстр. 

№2549, н.д. В.Балога) 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
А.Шкрум 

 

О.Маковський 

136.  Проект Закону про сервісні послуги та сервісні центри Міністерства 

внутрішніх справ України (реєстр. № 2567, доопрацьований, КМУ 
А.Яценюк) 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
А.Шкрум 

 

О.Маковський 

137.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо пенсійного забезпечення інвалідів (реєстр. №2581, 
доопрацьований, н.д. П.Дзюблик, В.Кривенко, К.Матейченко, 
Д.Тимчук) 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
А.Шкрум 

 

О.Маковський 

138.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо освітньої субвенції) (реєстр. №2582, н.д. Т.Пастух, 

О.Скрипник, І.Сисоєнко) 
 

протягом 
сесії 

В.Курило 
А.Река 

 

 
О.Маковський 

139.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо права місцевих рад здійснювати видатки) (реєстр.№2583,  
н.д. О.Сугоняко) 

протягом 
сесії 

В.Курило 
А.Река 

 

О.Маковський 

140.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

пенсійного забезпечення окремих категорій громадян (реєстр. 

№2587, н.д. Н.Королевська, Ю.Солод, С.Дунаєв) 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
А.Шкрум 

 

О.Маковський 

141.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

гуманітарну допомогу" (щодо запровадження спрощеної процедури 

визнання вантажів гуманітарною допомогою) (реєстр. №2609,  
н.д. О.Юринець, І.Васюник, І.Подоляк, Ю.Шухевич, Р.Мацола, 

М.Люшняк, В.Парасюк, Я.Дубневич, А.Кіт) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

О.Данилюк 

142.  Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України 

(щодо підвищення відповідальності за порушення, пов'язані з 

корупційною складовою) (реєстр. №2614, н.д. М.Поляков, 

Д.Силантьєв, Г.Кривошея, Ю.Македон)  

протягом 
сесії 

 
О.Ледовських 

А.Шкрум 
 

 
О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54660
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54696
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54697
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54698
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54702
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54728
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54747


143.  Проект Закону про мораторій на будівництво об'єктів на окремих 

земельних ділянках в м. Києві  (реєстр. №2629, н.д. В.Ар’єв,  

Н.Новак, В.Чумак, Г.Немиря, Л.Гриневич, І Луценко, І.Луценко, 

М.Іонова, Л.Ємець, В.Сюмар, О.Семерак, І.Крулько, С.Висоцький, 
Б.Тарасюк, А.Река, І.Попов та інші авт.) 

 
протягом 

сесії 

О.Гончаренко 
В.Курило 

М.Федорук 
А.Река 

 

 
Ю.Гарбуз 

144.  
Проект Закону про мораторій на будівництво об'єктів (крім об'єктів 

соціальної інфраструктури) на окремих земельних ділянках в м. 

Києві (реєстр. №2629-1, н.д. Г.Кривошея) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
В.Курило 

М.Федорук 
А.Река 

 
Ю.Гарбуз 

145.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України з питань очищення влади (реєстр. №2695, н.д. Є.Соболєв, 
Л.Ємець, І.Алексєєв, О.Ляшко, В.Парасюк, Т.Чорновол, 

Д.Добродомов) 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
А.Шкрум 

 

 
О.Маковський 

146.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення механізму очищення влади (реєстр. 

№2695-1, н.д. Ю.Дерев’янко, І.Суслова) 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
А.Шкрум 

 

О.Маковський 

147.  
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про очищення 

влади" (реєстр. №2695-2, доопрацьований, н.д. Д.Лінько, А.Лозовой)  
протягом 

сесії 

О.Ледовських 
А.Шкрум 

 

 
О.Маковський 

148.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України з питань очищення влади (реєстр. №2695-3, н.д. 

Ю.Левченко, О.Осуховський, А.Іллєнко, Ю.Бублик, О.Марченко,  
М.Головко) 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
А.Шкрум 

 

 
О.Маковський 

149.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо відновлення повного обсягу пенсійного забезпечення 

для працюючих пенсіонерів) (реєстр. №2698, н.д. 
І.Крулько, В.Івченко, С.Євтушок, О.Рябчин, А.Шкрум) 

 
протягом 

сесії 

О.Ледовських 
А.Шкрум 

А.Река 
 

 
О.Маковський 

150.  Проект Закону про соціальні підприємства (реєстр. №2710, н.д. 

О.Фельдман) 
протягом 

сесії 
О.Гончаренко 

О.Бублик 
Г.Степанян 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54767
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54842
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54873
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55014
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55040
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55041
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54877
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54903


151.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо укладання договору оренди (суборенди) землі) 

(реєстр. №2717, н.д. В.Гудзенко) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
О.Бублик 

М.Федорук 

Т.Корнієнко 

152.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо захисту трудових прав державних службовців (реєстр. 

№2727, н.д. Н.Королевська, Ю.Солод) 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
А.Шкрум 

 

О.Маковський 

153.  Проект Закону про внесення зміни до статті 27 Закону України "Про 

запобігання корупції" (щодо обмеження спільної роботи близьких 

осіб, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування) (реєстр. №2736, н.д. 

О.Медуниця, І.Крулько, М.Головко, К.Усов, С.Рудик) 

протягом 
сесії 

 
О.Ледовських 

А.Шкрум 
 

 
 

О.Маковський 

154.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо пенсійного забезпечення посадових осіб органів 

місцевого самоврядування, що обіймають виборні посади та 

посадових осіб, які відповідають за мобілізаційну роботу в місцевих 

державних адміністраціях (реєстр. №2738, н.д. Б.Матківський,  
І.Спориш, О.Дехтярчук, І.Лапін, Ю.Тимошенко, М.Гаврилюк, 

А.Антонищак, Т.Батенко, Д.Добродомов, І.Крулько) 

 
протягом 

сесії 

 
 

О.Ледовських 
А.Шкрум 

 

 
 
 
 

О.Маковський 

155.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про доступ до 

публічної інформації" (щодо розкриття інформації про володіння, 

користування чи розпорядження державним та комунальним 

майном) (реєстр. №2753, н.д. П.Кишкар) 

протягом 
сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
 

 
Г.Степанян 

156.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про загальну 

середню освіту" щодо запобігання реорганізації та ліквідації 

загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих у селах, 

селищах, та наповнюваності класів (реєстр. №2760, н.д. О.Вілкул) 

протягом 
сесії 

 
О.Гончарнко 

О.Бублик 
 

 
 

Г.Степанян 

157.  
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запровадження накопичувальної системи 

протягом 
сесії 

 
 

В.Курило 

 
 

О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54917
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54930
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54941
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54943
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54983
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54991


загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та єдиних 

принципів нарахування пенсій (реєстр. №2767, КМУ, 
А.Яценюк) 

А.Река 
 

158.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо накопичувальної системи державного пенсійного 

страхування та єдиних підходів до нарахування пенсій (реєстр. 

№2767-1, н.д. Н.Королевська, Ю.Солод) 

протягом 
сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
 

 
О.Маковський 

159.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запровадження єдиних принципів нарахування пенсій 

та скасування привілеїв у пенсійному забезпеченні (реєстр. №2767-2, 
доопрацьований, н.д. Ю.Шухевич) 

 
протягом 

сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
 

 
 

О.Маковський 

160.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва 

(реєстр. №2787, КМУ, А.Яценюк) 

протягом 
сесії 

О.Гончарнко 
О.Бублик 

 

Г.Степанян 

161.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення надання нотаріальних послуг в сільській 

місцевості (реєстр. №2819, н.д. Д.Шпенов) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

Т.Корнієнко 

162.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо посилення фінансової автономії вищих навчальних закладів 

(реєстр. №2825, н.д. Є.Фірсов) 

протягом 
сесії 

В.Курило 
А.Река 

 

О.Маковський 

163.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо соціально-психологічної реабілітації учасників 

бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції (реєстр. 

№2838, н.д. В.Барвіненко, О.Герега, Р.Князевич, Т.Острікова, 

А.Шинькович) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

Г.Степанян 

164.  Проект Закону про муніципальну варту (реєстр. №2890, н.д. 

В.Гройсман, О.Ляшко, А.Кожем’якін, О.Березюк, Ю.Луценко, 
Ю.Тимошенко, А.Тетерук) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 
Ю.Бублик 

О.Данилюк 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55000
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55054
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55063
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55033
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55080
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55085
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55110
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55192


165.  Проект Закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону 

України "Про засудження комуністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки" (реєстр. №2905, н.д. 

Н.Королевська, Ю.Солод, О.Вілкул, Є.Мураєв, С.Сажко, М.Скорик) 

 
протягом 

сесії 

 
 

С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

 

 
 

Г.Степанян 

166.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у сфері доступу до публічної інформації щодо 

вдосконалення їх окремих положень (реєстр. №2913, н.д. В.Сюмар,  
С.Лещенко, М.М.Найєм, .Заліщук, Є.Соболєв, Г.Гопко, В.Кривенко) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

 
Г.Степанян 

167.  Проект Закону про внесення змін до статті 39 Закону України "Про 

здійснення державних закупівель" (стосовно спрощення процедури 

проведення відновлювальних робіт на території Донецької та 

Луганської областей та своєчасного надання медичної допомоги) 

(реєстр. №2914, н.д. С.Тарута) 

протягом 
сесії 

 
 

В.Курило 
А.Река 

 

 
 

О.Маковський 

168.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо спрямування коштів, отриманих місцевими бюджетами від 

земельного податку за окремі категорії земельних ділянок) (реєстр. 

№2935, н.д. А.Вадатурський, О.Мушак, О.Медуниця, М.Курячий) 

протягом 
сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
 

О.Маковський 

169.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про особисте 

селянське господарство" (щодо окремих прав особистих селянських 

господарств та органів місцевого самоврядування)  (реєстр. №2936,  
н.д. А.Вадатурський, О.Мушак, О.Медуниця, М.Курячий) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

 
Ю.Гарбуз 

170.  Проект Закону про внесення змін до статті 17 Бюджетного кодексу 

України (щодо поширення механізму державних (місцевих) гарантій 

на суб'єктів господарювання усіх форм власності та на об'єднані 

територіальні громади) (реєстр. №2949, н.д. А.Гордєєв, С.Хлань, 

Б.Розенблат, О.Співаковський, С.Мельник, Ю.Соловей) 

 
 

протягом 
сесії 

 
 
 

В.Курило 
А.Река 

 
 
 

О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55224
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55238
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55292
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55293
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55318


171.  Проект Закону про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (реєстр. 

№2966, доопрацьований, КМУ, А.Яценюк) 

протягом 
сесії 

В.Курило 
А.Река 

 

 
Г.Степанян 

172.  Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо відповідальності за 

правопорушення у сфері поводження з відходами (реєстр.№2973,  
КМУ, А.Яценюк) 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
О.Бойко 

 

 
Г.Степанян 

173.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий 

обов'язок і військову службу" (щодо посилення гарантії дотримання 

законодавства України) (реєстр. №2985, н.д.  
А.Геращенко) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

 
І.Ляшко 

174.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про військово-
цивільні адміністрації" (щодо порядку призначення керівників 

населених пунктів) (реєстр. №2988, н.д. Ю.Луценко) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

Т.Корнієнко 

175.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо зміни порядку розподілу коштів державного фонду 

регіонального розвитку) (реєстр. №2991, н.д. А.Іллєнко, Ю.Бублик, 
М.Головко, О.Осуховський, Ю.Левченко) 

 
протягом 

сесії 

В.Курило 
А.Река 

 

 
О.Маковський 

176.  Проект Закону про петиції  (реєстр. №2997, н.д. О.Петренко, 

А.Білецький, Р.Мацола, С.Рудик, А.Романова) 
 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
О.Бойко 

Г.Степанян 

177.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

створення умов для наповнення бюджетів усіх рівнів 

сільськогосподарськими товаровиробниками (реєстр. №3012, н.д. 
В.Кривохатько) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

 
І.Ляшко 

178.  Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо 

створення умов для наповнення бюджетів усіх рівнів 

сільськогосподарськими товаровиробниками (реєстр. №3013, н.д. 
В.Кривохатько) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

 
І.Ляшко 
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179.  Проект Закону про внесення зміни до пункту 4 Розділу ХV 

Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про місцеві 

вибори" (реєстр. №3018, н.д. С.Власенко, О.Ледовських, 

О.Гончаренко, О.Бойко, А.Река, О.Дехтярчук, М.Федорук, 
В.Гуляєв) 

протягом 
сесії 

 
 
О.Ледовських 

О.Бойко 
 

 
 

Л.Дмитрук 

180.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо упорядкування системи надходження та використання коштів 

із рентної плати за користування надрами для видобування нафти, 

природного газу та газового конденсату) (реєстр. №3038, н.д. 

О.Бєлькова, Р.Горват, О.Продан, В.Кривенко, А.Євлахов, С.Каплін, 
О.Сугоняко, В.Амельченко, І.Насалик, Л.Підлісецький, 

В.Шкварилюк, Н.Кацер-Бучковська, В.Войціцька, А.Лопушанський, 
О.Онищенко) 

протягом 
сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
 

 
 
 

О.Маковський 

 Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо справедливого розподілу рентної плати за користування 

надрами для видобування нафти, природного газу та газового 

конденсату) (реєстр.№3038-1, н.д. О.Кулініч) 

 
протягом 

сесії 

В.Курило 
А.Река 

 

 
О.Маковський 

181.  Проект Закону про внесення зміни до підрозділу 10 розділу XX 

"Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо 

особливостей адміністрування податку на додану вартість на 

території проведення антитерористичної операції (реєстр. №3045, 
КМУ, А.Яценюк) 

протягом 
сесії 

В.Курило 
А.Река 

Ю.Бублик 
 

 
Т.Корнієнко 

182.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

тарифоутворення у сфері міського електричного та автомобільного 

транспорту (реєстр. №3049, КМУ, А.Яценюк) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

Т.Корнієнко 

183.  Проект Закону про фармацевтичне самоврядування (реєстр. №3054,  
н.д. Ю.Гарбуз) 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
О.Бойко 

Т.Корнієнко 
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184.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо створення належних умов для бюджетної децентралізації 

(реєстр. №3071, н.д. О.Долженков) 
 

протягом 
сесії 

В.Курило 
А.Река 

 

О.Маковський 

185.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

удосконалення окремих положень організації проведення перших 

місцевих виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів (реєстр. №3075, н.д. А.Гордєєв, С.Хлань, В.Дубіль) 

протягом 
сесії 

 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
 

 
Ю.Гарбуз 

186.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо удосконалення системи міжбюджетних відносин та створення 

сприятливих умов для розвитку територіальних громад (реєстр. 

№3079, н.д. О.Долженков) 

протягом 
сесії 

В.Курило 
А.Река 

 

 
О.Маковський 

187.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо керівництва єдиною державною системою цивільного 

захисту (реєстр. №3086, КМУ, А.Яценюк) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

О.Данилюк 

188.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про природно-
заповідний фонд України" (щодо повноважень в галузі охорони 

навколишнього природного середовища) (реєстр. №3089, КМУ, 

А.Яценюк)  

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

 
О.Данилюк 

189.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

врегулювання роботи таксі, легкових автомобілів на замовлення та 

інформаційно-диспетчерських служб  (реєстр. №3107, н.д. 

С.Гордєєв, О.Медуниця, А.Вадатурський) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

 
Г.Степанян 

190.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про торгово-
промислові палати в Україні" (щодо створення міських та 

міжрайонних торгово-промислових палат) (реєстр. №3108, н.д. 

С.Матвієнков) 

 
протягом 

сесії 

В.Курило 
А.Река 

 

 
І.Ляшко 

191.  
Проект Виборчий кодекс України  (реєстр. №3112, н.д. В.Писаренко) протягом 

сесії 
О.Ледовських 

О.Бойко 
Л.Дмитрук 
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192.  Проект Виборчий кодекс України  (реєстр. №3112-1, н.д. А.Парубій, 
О.Черненко, Л.Ємець) 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
О.Бойко 

 
Л.Дмитрук 

193.  Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо проведення брутизації та зменшення навантаження на фонд 

оплати праці  (реєстр. №3113, доопрацьований, н.д. А.Журжій, 

О.Продан,  О. Кужель, О. Кірш, А.Євлахов, В.Іщенко, Р. Горват, 

О.Сотник, В.Войціцька, О.Опанасенко, С.Кіраль, Л. Підлісецький, 
Р.Семенуха, О.Данченко, М. Кобцев, І.Мірошніченко) 

протягом 
сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
 

 
О.Маковський 

194.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

зменшення адміністративного навантаження на суб'єктів 

господарювання  (реєстр.№3136, н.д. Ю.Соловей, В.Дубіль, 

С.Кіраль, Г.Кривошея, В.Галасюк) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 
Ю.Гарбуз 

195.  Проект Закону про соціальні послуги  (реєстр.№3143, КМУ, 

А.Яценюк) 
протягом 

сесії 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
І.Ляшко 

196.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (щодо 

повноважень Кабінету Міністрів України) (реєстр. №3145, н.д. 

Р.Князевич, М.Поплавський) 

 
протягом 

сесії 

 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
 

 
 

О.Данилюк 

197.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

організації пасажирських перевезень на міських автобусних 

маршрутах загального користування  (реєстр. №3151, н.д. 

О.Юринець, М.Матіос, М.Кадикало, Р.Мацола, Я.Дубневич, 

Ю.Шухевич, І.Насалик, В.Парасюк, А.Євлахов) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

 
 

Г.Степанян 

198.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо надання безоплатної правової допомоги  (реєстр. №3166, КМУ, 

А.Яценюк) 

протягом 
сесії 

В.Курило 
А.Река 

 

 
О.Маковський 
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199.  Проект Закону про внесення змін до статті 9 Закону України "Про 

політичні партії в Україні" (щодо врегулювання використання 

символіки політичними партіями) (реєстр. №3186, н.д. О.Фельдман) 
 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
О.Бойко 

 

 
Л.Дмитрук 

200.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

зняття штучних обмежень на реалізацію права на приватизацію і 

отримання в користування земельних ділянок  (реєстр. №3190, н.д. 

В.Сташук, В.Лунченко, О.Кулініч, Л.Козаченко, С.Лобазюк) 
 

протягом 
сесії 

 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
 

 
 

Ю.Гарбуз 

201.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

поводження з побутовими відходами та стимулювання їх 

використання як альтернативного джерела енергії  (реєстр.     №3198-
1, н.д. М.Томенко, О.Домбровський, І.Крулько, І.Кононенко, 

С.Кіраль, Ю.Вознюк, Ю.Чижмарь, В.Войціцька, Н.Южаніна) 

 
 

протягом 
сесії 

 
 

В.Курило 
А.Река 

 

 
 

Г.Степанян 

202.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеві 

вибори" щодо підвищення рівня інформованості виборців про 

кандидатів у депутати місцевих рад та кандидатів на посаду 

сільського, селищного, міського голови, старости (реєстр. №3204, 
н.д. Ю.Левченко) 

протягом 
сесії 

 
О.Ледовських 

О.Бойко 
 

 
 

Л.Дмитрук 

203.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеві 

вибори" щодо законодавчого врегулювання  (реєстр. №3214,  
н.д. С.Тарута) 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

204.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їх символіки" (щодо уточнення деяких положень) 

(реєстр. №3218, н.д. О.Мусій) 

протягом 
сесії 

 
С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

 

 
 

Л.Дмитрук 
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205.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо перерозподілу податку на доходи фізичних осіб  (реєстр. 

№3230, н.д. Б.Береза) 
 

протягом 
сесії 

В.Курило 
А.Река 

 

О.Маковський 

206.  Проект Закону про внесення змін до статті 9 Закону України "Про 

місцеві вибори" щодо заборони бути обраною особі, які підпадає під 

очищення влади (люстрацію) (реєстр. №3271, н.д.  А.Гордєєв, 

О.Співаковський) 

 
протягом 

сесії 

О.Ледовських 
О.Бойко 

 

 
Л.Дмитрук 

207.  Проект Закону про внесення змін до Житлового кодексу Української 

РСР щодо зміни умов прийому громадян до членів житлово-
будівельних кооперативу  (реєстр. №3273, н.д. Ю.Дерев‘янко) 
 

протягом 
сесії 

 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
 

 
 

Т.Корнієнко 

208.  Проект Закону про створення спеціальної економічної зони 

"Закарпаття"  (реєстр. №3276, н.д. Є.Мураєв) 
протягом 

сесії 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
О.Данилюк 

209.  Проект Закону про проведення економічного експерименту 

"Прикарпаття" на території Івано-Франківської області  (реєстр. 

№3277, н.д. Ю.Дерев‘янко, І.Суслова) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

 
О.Данилюк 

210.  Проект Закону про створення спеціальної економічної зони 

"Миколаїв"  (реєстр. №3282, н.д. Є.Мураєв) 
протягом 

сесії 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
О.Данилюк 

211.  Проект Закону про створення спеціальної економічної зони "Порто-
франко"  (реєстр. №3283, н.д. Є.Мураєв) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

О.Данилюк 

212.  Проект Закону про створення спеціальної економічної зони 

"Курортополіс Трускавець"  (реєстр. №3284, н.д. Є.Мураєв) 
протягом 

сесії 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
О.Данилюк 

213.  Проект Закону про створення спеціальної економічної зони "Рені"  

(реєстр. №3285, н.д. Є.Мураєв) 
протягом 

сесії 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
О.Данилюк 

214.  Проект Закону про спеціальний режим інвестиційної діяльності на 

території міста Шостки Сумської області (реєстр.№3286, н.д. 

Є.Мураєв) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

О.Данилюк 
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215.  Проект Закону про спеціальний режим інвестиційної діяльності на 

території міста Харкова  (реєстр. №3287, н.д. Є.Мураєв) 
протягом 

сесії 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
О.Данилюк 

216.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста 

Харкова" щодо підвищення інвестиційної привабливості міста 

Харкова  (реєстр. №3287-1, н.д. В.Писаренко) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

О.Данилюк 

217.  Проект Закону про спеціальний режим інвестиційної діяльності на 

території пріоритетного розвитку у Волинської області  (реєстр. 

№3288,  н.д. Є.Мураєв) 

 
протягом 

сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

О.Данилюк 

218.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

інвестиційну діяльність" (щодо повноважень омбудсмену з фінансів 

та інвестицій) (реєстр. №3292, н.д. Є.Мураєв) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

О.Данилюк 

219.  Проект Закону про спеціальний режим інвестиційної діяльності на 

території пріоритетного розвитку в Чернігівській області  (реєстр. 

№3293, н.д. Є.Мураєв) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

 
О.Данилюк 

220.  Проект Закону про спеціальний режим інвестиційної діяльності на 

території пріоритетного розвитку в Житомирській області  (реєстр. 

№3294, н.д. Є.Мураєв) 
 

протягом 
сесії 

 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
 

 
О.Данилюк 

221.  Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо персональної відповідальності посадових та службових осіб 

контролюючих органів  (реєстр. №3310, н.д. О.Ляшко, В.Галасюк, 
В.Вовк, О.Кірш, О.Романовський, А.Антонищак, А.Геращенко, 

Б.Розенблат) 

протягом 
сесії 

 
О.Ледовських  

А.Шкрум  
 

 
 

О.Маковський 

222.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо управління державними підприємствами, що 

виготовляють бланки цінних паперів, документи та бланки, які 

потребують використання спеціальних елементів захисту  (реєстр. 

№3317, КМУ, А.Яценюк) 

 
протягом 

сесії 

С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

 

 
Г.Степанян 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56764
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223.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку 

з прийняттям Закону України "Про адміністративні послуги"  

(реєстр. №3322, КМУ, А.Яценюк) 

протягом 
сесії 

С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

 

Г.Степанян 

224.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення права громадян на участь у 

законодавчому процесі  (реєстр. №3337, н.д. В.Писаренко, Є.Геллєр) 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
О.Бойко 

Ю.Бублик 
 

Г.Степанян 

225.  Проект Закону про внесення змін до статті 123 Земельного кодексу 

України щодо обов'язкового погодження з органами місцевого 

самоврядування передання у користування або у власність земельних 

ділянок сільгосппризначення державної власності  (реєстр. №3340, 
н.д. В.Ничипоренко) 
 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

 
 

Ю.Гарбуз 

226.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державне 

регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (щодо 

диференціації розмірів штрафів) (реєстр. №3350, н.д. О.Продан) 

протягом 
сесії 

В.Курило 
А.Река 

 

 
Г.Степанян 

227.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення відповідальності за підкуп виборців  (реєстр. №3352,  
н.д. С.Міщенко) 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
О.Бойко 

 

 
Л.Дмитрук 

228.  Проект Закону про внесення змін до статті 329 Цивільного кодексу 

України щодо набуття права власності державою Україна, 

територіальною громадою  (реєстр. №3360, н.д. А.Помазанов) 

 
протягом 

сесії 

В.Курило 
А.Река 

 

Г.Степанян 

229.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

географічні назви" щодо встановлення географічних назв  (реєстр. 

№3368, н.д. О.Горбунов, В.Амельченко, І.Крулько, Б.Дубневич, 

О.Ледовських, А.Матвієнко) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

 
Ю.Гарбуз 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56819
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230.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо реалізації права громадян на відмову від участі у 

голосуванні  (реєстр. №3376, н.д. І.Луценко) 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
О.Бойко 

 

 
Л.Дмитрук 

231.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України з метою усунення Президента України від здійснення ним 

не встановлених Конституцією України повноважень у сфері 

діяльності національних комісій, які здійснюють державне 

регулювання енергетики та комунальних послуг, ринків цінних 

паперів і фінансових послуг, зв'язку та інформатизації, що призвело 

до штучного підвищення ціни на природний газ для населення та 

спричинило інші негативні наслідки для економіки держави  (реєстр. 

№3386, н.д. О.Ляшко, В.Вовк, В.Галасюк, С.Рибалка, О.Ленський, 

І.Попов, Д.Силантьєв, Ю.Чижмарь) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

 
 
 
 

О.Данилюк 

232.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеві 

вибори" (щодо унеможливлення не обрання депутата від 

територіального виборчого округа) (реєстр. №3439, н.д. 

А.Денисенко) 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
О.Бойко 

 

 
Л.Дмитрук 

233.  Проект Закону про внесення змін до статті 86 Закону України "Про 

місцеві вибори" щодо встановлення результатів виборів депутатів у 

багатомандатному виборчому окрузі  (реєстр. №3439-1, н.д. 

О.Співаковський) 

 
протягом 

сесії 

О.Ледовських 
О.Бойко 

 

 
Л.Дмитрук 

234.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо гарантій трудових прав осіб, які займали виборні 

посади в органах місцевого самоврядування, у зв'язку із 

проходженням ними військової служби  (реєстр. №3464, н.д. 

О.Дехтярчук, С.Кудлаєнко, В.Гуляєв, М.Федорук) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

 
О.Данилюк 

235.  Проект Закону про внесення змін до додатка № 3 до Закону України 

"Про Державний бюджет України на 2015 рік" щодо видатків на 

виготовлення медалі "За участь у ліквідації наслідків Чорнобильської 

протягом 
сесії 

 
В.Курило 

А.Река 

 
 

О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56896
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катастрофи"  (реєстр. №3495, н.д. Н.Королевська, Ю.Солод, 

Ю.Павленко, М.Скорик, Д.Колєсніков, С.Сажко,  К.Павлов, 

А.Гальченко) 

 

236.  Проект Закону про відновлення призначення пенсій окремим 

категоріям державних службовців та інших посадових осіб  (реєстр. 

№3502, н.д. А.Шинькович) 

протягом 
сесії 

О.Ледовських  
А.Шкрум  

 

О.Маковський 

237.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення ведення кадрової роботи платниками 

податків  (реєстр. №3507, КМУ, А.Яценюк) 

протягом 
сесії 

О.Ледовських  
А.Шкрум  

 

О.Маковський 

238.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо обліку трудової діяльності працівників  (реєстр. 

№3507-1, н.д. Н.Королевська, Ю.Солод) 

 
протягом 

сесії 

О.Ледовських  
А.Шкрум  

 

О.Маковський 

239.  Проект Закону про внесення змін до Розділу ІI "Прикінцеві та 

перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 

комунальної власності" щодо розмежування земель на територіях 

об'єднаних територіальних громад  (реєстр. №3510, доопрацьований, 

н.д. М.Федорук, О.Бойко, О.Кулініч, В.Лунченко, 
І.Бриченко, М.Люшняк, Ю.Дерев'янко, А.Шипко, С.Лабазюк, 

О.Бакуменко, М.Кучер, В.Давиденко, В.Нестеренко, Г.Чекіта, 

П.Юрчишин, Р.Мацола, А.Шинькович, О.Мушак, І.Мірошніченко) 
 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

 
 
 
 

Ю.Гарбуз 

240.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розмежування земель державної та комунальної 

власності на територіях об'єднаних територіальних громад та 

врегулювання інших земельних відносин  (реєстр. №3510-1, 
доопрацьований, н.д. В.Амельченко, Д.Макар'ян, Г.Ткачук, 

І.Суслова, О.Лівік, О.Ляшко, О.Купрієнко, В.Галасюк, О.Медуниця, 
І.Крулько, А.Палатний, М.Курячий, Д.Лінько (інші авт.)) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

 
 

Ю.Гарбуз 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57156
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241.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо протидії корупції, недобросовісній конкуренції, 

монополізму при розміщенні та використанні тимчасових споруд для 

здійснення підприємницької діяльності) (реєстр. №3517, н.д. 

В.Константіновський) 

протягом 
сесії 

В.Курило 
А.Река 

 

 
І.Ляшко 

242.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо уточнення деяких положень, що застосовуються 

суб'єктами господарювання в зоні проведення Антитерористичної 

операції (АТО)  (реєстр. №3534, н.д. Ю.Гарбуз) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

 
Т.Корнієнко 

243.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеві 

вибори" (щодо фінансування підготовки і проведення перших 

виборів старост) (реєстр. №3535, н.д. С.Власенко, О.Ледовських, 

О.Бойко, М.Федорук) 

 
протягом 

сесії 

 
О.Ледовських 

О.Бойко 
 

 
Л.Дмитрук 

244.  Проект Закону про спеціальні режими інвестиційної та інноваційної 

діяльності із застосуванням принципу субсидіарності в Україні  

(реєстр. №3544, н.д. А.Гіршфельд, Я.Москаленко, О.Довгий, 

С.Івахів, В.Развадовський, В.Литвин, С.Мартиняк, І.Фурсін, 

Б.Розенблат, Є.Рибчинський, Г.Чекіта, С.Дунаєв, П.Ванат, О.Нечаєв, 

В.Яніцький, С.Рудик) 
 

 
протягом 

сесії 

 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
 

 
 
 

Г.Степанян 

245.  Проект Закону про внесення змін до статті 71 Бюджетного кодексу 

України (щодо підвищення ефективності функціонування морських 

портів) (реєстр. №3547, н.д. А.Вадатурський, Ф.Ільюк, А.Геращенко) 

протягом 
сесії 

В.Курило 
А.Река 

 

 
О.Маковський 

246.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про охорону 

атмосферного повітря" (щодо децентралізації повноважень органів 

виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів) (реєстр. 

№3553, н.д. П.Ванат, О.Романовський, Р.Сольвар, Е.Матвійчук) 

протягом 
сесії 

 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
 

 
О.Данилюк 

247.  Проект Закону про внесення змін до статті 48 Закону України "Про 

фізичну культуру і спорт"  (реєстр. №3561, КМУ, А.Яценюк) 
протягом 

сесії 
В.Курило 

А.Река 
І.Ляшко 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57193
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57225
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57227
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57242
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57245
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57256
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57270


248.  Проект Постанови заходи зі збереження культурної спадщини місті 

Умань Черкаської області  (реєстр. №3563, н.д. М.Поляков) 
протягом 

сесії 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
Т.Корнієнко 

249.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері 

паркування транспортних засобів  (реєстр. №3584, н.д. В.Ар'єв, 

А.Геращенко, І.Діденко, С.Кіраль, Я.Дубневич, С.Євтушок) 

 
протягом 

сесії 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

Г.Степанян 

250.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо розподілу надходжень від штрафів за порушення правил 

зупинки, стоянки транспортних засобів в межах населених пунктів  

(реєстр. №3585, н.д. В.Ар'єв, А.Геращенко, І.Діденко, С.Кіраль, 

Я.Дубневич, С.Євтушок) 

протягом 
сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
 

 
 

О.Маковський 

251.  Проект Закону про гарантії свободи мирних зібрань  (реєстр. №3587, 
н.д. Г.Немиря, І.Луценко, М.Джемілєв, О.Черненко, Л.Ємець, 

Г.Логвинський, Ю.Мірошниченко, М.Іонова, В.Івченко, С.Кубів, 

О.Фельдман, І.Суслова, І.Попов) 
 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

І.Ляшко 

252.  Проект Закону про гарантії свободи мирних зібрань в Україні  

(реєстр. №3587-1, н.д. І.Луценко, І.Мосійчук, О.Мусій, 

Д.Добродомов, Б.Матківський, В.Парасюк, Б.Береза, Я.Маркевич,  
М.Найєм, О.Юринець) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

 
І.Ляшко 

253.  Проект Закону про прибуткові та муніципальні будинки  (реєстр. 

№3594, н.д. А.Бабак, О.Березюк, І.Мірошніченко, Н.Веселова, 

О.Лаврик, С.Кіраль, І.Подоляк, О.Скрипник, Л.Підлісецький, 
І.Сисоєнко, Я.Маркевич, О.Данченко, Р.Семенуха) 
 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

 
Т.Корнієнко 

254.  Проект Закону про внесення змін до статті 338 Кримінального 

кодексу України щодо відповідальності за наругу над національною, 

державною та іншою офіційною символікою  (реєстр. №3601, н.д. 

В.Парасюк) 

 
протягом 

сесії 

С.Кудлаєнко 
О.Дехтрчук 

 

 
Г.Степанян 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57273
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57307
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57308
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255.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо зміни складу доходів місцевих бюджетів) (реєстр. №3605,  
н.д. С.Алєксєєв, Т.Кутовий, О.Продан, К.Іщейкін, Б.Дубневич, 

О.Юринець, В.Чепинога, В.Чумак, Н.Новак) 

протягом 
сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
 

 
О.Маковський 

256.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

регулювання містобудівної діяльності" (щодо скасування пайової 

участі у розвитку інфраструктури населеного пункту) (реєстр. 

№3610, н.д. П.Сабашук) 

протягом 
сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
 

 
Г.Степанян 

257.  Проект Закону про молодь  (реєстр. №3621, н.д. І.Крулько, 

А.Палатний, П.Унгурян, Б.Тарасюк, О.Петренко, Ю.Чижмарь, 
С.Євтушок, В.Бухарєв, О.Горбунов, А.Павелко, В.Іщенко, 

М.Величкович,   А.Романова, І.Гузь, Ю.Павленко) 

протягом 
сесії 

О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

 

 
І.Ляшко 

258.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеві 

вибори" щодо інформування про зареєстрованих кандидатів на 

відповідних місцевих виборах  (реєстр. №3636, н.д. О.Супруненко) 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

259.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо механізму стимулювання подальшого процесу добровільного 

об'єднання територіальних громад) (реєстр. №3639, н.д. М.Федорук, 
В.Денисенко, В.Пташник, В.Сташук, О.Бойко, О.Юринець, 

О.Ледовських, С.Мельник, О.Дехтярчук, Г.Гопко, О.Черненко, 
С.Кудлаєнко, П.Кишкар, В.Кривенко, О.Єднак, І.Луценко, 
М.Іонова, В.Чумак, А.Шкрум) 
 

протягом 
сесії 

 
 

В.Курило 
А.Река 

 

 
 
 

О.Маковський 

260.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо джерел формування місцевих бюджетів та сприяння 

інвестиціям  (реєстр. №3640, н.д. С.Мартиняк, О.Довгий, С.Лабазюк, 

В.Бандуров, С.Івахів, І.Молоток, В.Литвин, С.Мельничук, 

Ю.Шаповалов, Я.Москаленко, О.Пономарьов,  
Л.Козаченко) 

 
протягом 

сесії 

 
 

В.Курило 
А.Река 

 

 
 
 

О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57338
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57368
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261.  Проект Закону про внесення змін до статті 141 Податкового кодексу 

України щодо сприяння інвестиціям  (реєстр. №3641, н.д. 

C.Мартиняк,  В.Бандуров, О.Довгий, С.Лабазюк, А.Немировський, 
І.Молоток, В.Литвин, С.Мельничук, Я.Москаленко, О.Пономарьов, 
Л.Козаченко, С.Івахів, Ю.Шаповалов) 

протягом 
сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
 

 
 

О.Маковський 

262.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо забезпечення можливості взяття довгострокових зобов'язань у 

рамках державно-приватного партнерства  (реєстр. №3648,  
КМУ, А.Яценюк) 

протягом 
сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
 

 
О.Маковський 

263.  Проект Закону про внесення зміни до статті 22 Бюджетного кодексу 

України (щодо визначення сільських, селищних, міських голів 

об'єднаних територіальних громад розпорядниками бюджетних 

коштів) (реєстр. №3667, н.д. Ю.Дерев’янко) 

протягом 
сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
 

 
О.Маковський 

264.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

удосконалення містобудівної діяльності  (реєстр. №3684, КМУ, 

А.Яценюк) 
 

 
протягом 

сесії 

 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 
Т.Корнієнко 

265.  Проект Закону про відкритість використання коштів фонду оплати 

праці державних службовців, які надходять до державного бюджету 

в рамках програм Європейського Союзу, від міжнародних 

фінансових організацій, донорських установ та від урядів іноземних 

держав  (реєстр.№3686, н.д. В.Рабінович) 

 
протягом 

сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
А.Шкрум 

 

 
 

О.Маковський 

266.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у сфері боротьби з пропагандою комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів 

(щодо приведення їх у відповідність з європейськими стандартами) 

(реєстр. №3699, н.д. А.Шипко, Д.Святаш, В.Барвіненко, В.Гуляєв, 
О.Пресман) 

протягом 
сесії 

 
С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

 

 
 

Л.Дмитрук 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57416
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267.  Проект Закону про внесення зміни до пункту 20 Розділу VI 

"Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України 

(щодо фінансування видатків на органи місцевого самоврядування 

сіл, селищ, міст районного значення) (р. №3705, н.д. Ю.Дерев’янко) 

 
протягом 

сесії 

 
 

В.Курило 
А.Река 

 
 

О.Маковський 

268.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо забезпечення бюджетної автономії та фінансової 

самостійності районних бюджетів та бюджетів об'єднаних 

територіальних громад) (реєстр. №3721, н.д. Д.Лубінець, 

С.Валентиров, О.Пономарьов, І.Суслова, А.Герасимов) 

 
протягом 

сесії 

 
 

В.Курило 
А.Река 

 

 
 

О.Маковський 

269.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо розмежування видатків на охорону здоров'я за видами 

медичної допомоги) (реєстр. №3736, КМУ, А.Яценюк) 

 
протягом 

сесії 

 
В.Курило 

А.Река 

 
О.Маковський 

270.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо уточнення поняття територія проведення 

антитерористичної операції та вдосконалення механізмів її 

визначення  (реєстр. №3737,  н.д. Н.Веселова,  О.Рябчин, 

Л.Козаченко, А.Бабак, А.Шкрум, С.Тарута, С.Кіраль, Я.Маркевич 
М.Єфімов, О.Кірш) 

 
протягом 

сесії 

 
 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

 
 
 

О.Данилюк 

271.  Проект Закону про внесення змін до статті 129 Земельного кодексу 

України (щодо спрощення процедури продажу земельних ділянок 

комунальної власності іноземним юридичним особам) (реєстр. 

№3738, н.д. С.Кіраль, В.Галасюк, Л.Підлісецький, О.Опанасенко, 
Л.Зубач, Ю.Соловей, Г.Кривошея) 

протягом 
сесії 

 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
 

 
 

Ю.Гарбуз 

272.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення відносин у сфері теплопостачання, 

надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої 

води (реєстр. №3742, КМУ,А.Яценюк) 

 

 
протягом 

сесії 

 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 
Г.Степанян 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57531
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57574
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273.  Проект Закону про доповнення статті 1 Закону України "Про 

Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у 

власність територіальних громад на 2012 - 2015 роки" (реєстр. 

№3743, н.д. А.Шинькович, О.Марченко) 

протягом 
сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
 

 
О.Маковський 

274.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів 
(реєстр. №3744,н.д. А.Євлахов) 

 
протягом 

сесії 

 
В.Курило 

А.Река 

 
О.Маковський 

275.  Проект Закону про внесення змін до окремих законодавчих актів 

України (щодо впорядкування питань з поновлення договору оренди 

земельної ділянки) (реєстр. №3753, н.д. А.Антонищак) 

 
протягом 

сесії 

 
О.Гончаренко 

М.Федорук 

 
 

Ю.Гарбуз 
276.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб до бюджетів сіл, 

селищ та міст районного значення (реєстр. №3754, н.д. І.Кириленко, 

В.Івченко) 

протягом 
сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
 

 
О.Маковський 

277.  Проект Закону про внесення змін до додатка №3 до Закону України 

"Про Державний бюджет України на 2016 рік" (щодо завершення 

будівництва Чернівецького обласного перинатального центру) 
(реєстр. №3756, н.д. М.Бурбак) 

протягом 
сесії 

 
В.Курило 

А.Река 
 

 
О.Маковський 

278.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України які регулюють відносини, пов'язані з одержанням 

документів дозвільного характеру, щодо їх приведення у 

відповідність із нормами Законів України "Про адміністративні 

послуги" і "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" 

(реєстр. №3759, КМУ,А.Яценюк) 

протягом 
сесії 

 
С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

 

 
 

Г.Степанян 

279.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо призначення, звільнення, заохочення, притягнення до 

дисциплінарної відповідальності та звітування керівників 

дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів 

(реєстр. №3766, н.д. О.Продан, В.Галасюк, О.Кужель, О.Юринець) 

протягом 
сесії 

 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
 

 
 

О.Данилюк 



280.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеві 

вибори" щодо врахування голосів виборців, які не підтримали 

жодного кандидата (реєстр. №3773, н.д. Ю.Бублик) 

протягом 
сесії 

О.Ледовських 
О.Бойко 

 
Л.Дмитрук 

281.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо призначення, звільнення, заохочення, притягнення до 

дисциплінарної відповідальності та звітування керівників 

дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів 

(реєстр. №3776, н.д. Ю.Бублик) 

 
протягом 

сесії 

 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
 

 
Т.Корнієнко 

 
 

  



Розділ III.  Питання, які  передбачається  розглянути  на  виїзних засіданнях Комітету, виїзних 

комітетських слуханнях, круглих столах  (із зазначенням дати і місця проведення  засідання) 
№ 

п/п 
Питання, 

 які вносяться  на  

розгляд  Комітету 

Строк  

розгляду 
 в  Комітеті 

та місце 

проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  
члени 

Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення підготовки працівники 

секретаріту Комітету, партнери заходу  

1. Круглий стіл:  
“Проблеми і 

перспективи 

законодавчого 

регулювання служби в 

органах місцевого 

самоврядування” 

 
лютий 

2016 року 
м.Одеса/ 

м.Буковель 
 

 
О.Ледовських 

А.Шкрум 

А.Малюга, О.Данилюк, О.Маковський. 
спільно з представниками Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, Національним агентством України з 

питань державної служби, Програмою Ради Європи 

“Децентралізація і територіальна консолідація в Україні”, 

Швейцарсько-українським проектом “Підтримка 

децентралізації в Україні” (DESPRO), Центром політико-
правових реформ, Реанімаційним пакетом реформ (РПР), 

Програмою Агентства США з міжнародного розвитку 

USAID “РАДА: підзвітність, відповідальність, 

демократичне парламентське представництво”, 

Національною академією державного управління при 

Президентові України, проектом USAID “Розробка курсу 

на зміцнення місцевого самоврядування в Україні 

(ПУЛЬС)”, всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого 

самоврядування. 
 
 
 
 
 



2. Круглий стіл:  
“Обговорення 

практики 

впровадження Закону 

України “Про 

адміністративні 

послуги”  

березень 
(22.03, 
23.03) 

2016 року 
м. Рівне/ 
м. Дубно 

 
С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

А.Малюга, О.Данилюк, Г.Степанян. 
спільно з представниками Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України, Проектом «Реформа управління на сході 

України», який виконується Німецьким товариством 

міжнародного співробітництва (GIZ),  Програмою Ради 

Європи “Децентралізація і територіальна консолідація в 

Україні”, Швейцарсько-українським проектом “Підтримка 

децентралізації в Україні” (DESPRO), Програмою 

Агентства США з міжнародного розвитку USAID “РАДА: 
підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське 

представництво”, Центром політико-правових реформ, 

проектом ПРООН, Шведсько-українським проектом 

Академії Фольке Бернадотта (FBA) “Місцеве 

самоврядування і верховенство права в Україні”, Центром 

сприяння розвитку співробітництва територіальних громад, 

Національною академією державного управління при 

Президентові України, всеукраїнськими асоціаціями 

органів місцевого самоврядування. 
3. Візит дружби до Комісії 

територіального 

самоврядування та 

регіональної політики 

Сейму Республіки 

Польща 

квітень – 
    травень 

2016 року 
(Сейм 

Республіки 

Польща) 

С.Власенко Малюга А.В., Маковський О.А. 
спільно з Фондом міжнародної солідарності “Solidarity 
Fund PL” (Польща), Швейцарсько-українським проектом 

“Підтримка децентралізації в Україні” (DESPRO). 
 
 
 
 
 



4. Круглий стіл: 
“Становлення системи 

надання 

адміністративних 

послуг в об’єднаних 

територіальних 

громадах” 

 
червень 

2016 року, 
в одній із  

159  
утворених 

об’єднаних 

територіаль-
них громад 

 
С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

 
 
 

А.Малюга, О.Данилюк, Г.Степанян. 
спільно з представниками Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України, Програмою Ради Європи 

“Децентралізація і територіальна консолідація в Україні”, 

Швейцарсько-українським проектом “Підтримка 

децентралізації в Україні” (DESPRO), Програмою 

Агентства США з міжнародного розвитку USAID “РАДА: 
підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське 

представництво”, Центром політико-правових реформ, 

Проектом «Реформа управління на сході України», який 

виконується Німецьким товариством міжнародного 

співробітництва (GIZ), проектом ПРООН, Шведсько-
українським проектом Академії Фольке Бернадотта (FBA) 
“Місцеве самоврядування і верховенство права в Україні”, 

Центром сприяння розвитку співробітництва 

територіальних громад, Програмою “Електронне 

врядування задля підзвітності влади та участі громади” 

EGAP, що фінансується Швейцарською Конфедерацією та 

реалізується Фондом Східна Європа, Національною 

академією державного управління при Президентові 

України, проектом USAID “Розробка курсу на зміцнення 

місцевого самоврядування в Україні (ПУЛЬС)”, 
всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого 

самоврядування. 
 
 
 



5.  Комітетські слухання: 
“Аналіз практики 

застосування Закону 

України “Про 

співробітництво 

територіальних 

громад” та заходів для 

активізації 

міжмуніципального 

співробітництва в 

Україні” 

 
червень 

2016 року, 
(в одному із 

регіонів 

України, де 

укладено 

найбільше 

угод про 

співробіт-
ництво) 

 
С.Кудлаєнко 

В.Курило 
О.Дехтярчук 

А.Река 

А.Малюга, О.Данилюк, Г.Степанян. 
спільно з представниками Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, Програмою Ради Європи 

“Децентралізація і територіальна консолідація в Україні”, 

Швейцарсько-українським проектом “Підтримка 

децентралізації в Україні” (DESPRO), Програмою 

Агентства США з міжнародного розвитку USAID “РАДА: 
підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське 

представництво”, Проектом «Реформа управління на сході 

України», який виконується Німецьким товариством 

міжнародного співробітництва (GIZ), Центром сприяння 

розвитку співробітництва територіальних громад,  

Шведсько-українським проектом Академії Фольке 

Бернадотта (FBA) “Місцеве самоврядування і верховенство 

права в Україні”, Національною академією державного 

управління при Президентові України, проектом USAID 
“Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в 

Україні (ПУЛЬС)”, 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 

Відповідальні   
за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 
Комітету  

1.  Про виконання Закону України  
«Про місцеве самоврядування в Україні» 

постійно О.Гончаренко 
Ю.Бублик 

А.Малюга 
Т.Корнієнко  
Г.Степанян 

2.  Про виконання Закону України  
«Про державну службу» 

протягом  
сесії 

О.Ледовських 
А.Шкрум 

А.Малюга 
О.Маковський 

3.  Про виконання Закону України  
«Про особливий порядок місцевого 

самоврядування в  окремих районах 

Донецької та Луганської областей» 

 
протягом  

сесії 

 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 
А.Малюга 

Т.Корнієнко  
 

4.  Про виконання Закону України  
«Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» 

протягом  
сесії 

О.Гончаренко 
М.Федорук 

 

А.Малюга 
Ю.Гарбуз 

 
5.  Про виконання Закону України  

«Про адміністративні послуги» 
протягом  

сесії 
С.Кудлаєнко 
О.Дехтярчук 

А.Малюга 
Г.Степанян 

6.  Про затвердження звіту Комітету за період 

роботи третьої сесії Верховної Ради України 

восьмого скликання 

 

лютий 
2016 року 

 
О.Гончаренко 

 

А.Малюга 
О.Данилюк  

 



7.  Моніторинг стану виконання центральними 

органами виконавчої влади завдань, 

визначених законами, постановами 

Верховної Ради України 
 

 
постійно 

 
О.Гончаренко 

 

А.Малюга 
О.Данилюк  
О.Падалко 

8.  Моніторинг стану виконання місцевими 

органами влади рішень комітету, 

застосування роз’яснень 

 
постійно 

 
О.Гончаренко 

 

А.Малюга 
О.Данилюк  
О.Падалко  

 
 
  



 
 

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  

Відповідальні   
за  забезпечення 

підготовки  

працівники 
 секретаріату 

Комітету 

Пропозиції   
щодо  розгляду  

Верховною 

Радою України 

(місяць) 

1. Парламентські слухання на тему: “Стратегія 

реінтеграції в Україну тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи 

та способи”. 

лютий О.Гончаренко А.Малюга, 
О.Данилюк, 
Т.Корнієнко 

 

орієнтовно – 
квітень/ 
травень  

2016 року 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Розділ VI.  
Конференції,  семінари, «круглі столи»,  

інші заходи, які будуть проводитися Комітетом або за його участю 
 

№ 

п/п 
Питання, 

які вносяться  на  

розгляд  Комітету 

Строк 

розгляду 
 в  

Комітеті 

Відповідальні  

за  

підготовку  

члени  

Комітету 

Відповідальні  за  забезпечення підготовки  
 працівники секретаріату Комітету, 

 партнери заходу 

1. Круглий стіл: 

“Обговорення питань 

правового регулювання 

статусу старост в 

об’єднаних 

територіальних 

громадах” 

 
березень 

2016 року 

 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
Ю.Бублик 
О.Бойко 

А.Малюга, О.Данилюк, Ю.Гарбуз, Т.Корнієнко, 

Л.Дмитрук. 
спільно з представниками Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, Програмою Ради Європи 

“Децентралізація і територіальна консолідація в 

Україні”, Швейцарсько-українським проектом 

“Підтримка децентралізації в Україні” (DESPRO), 
Програмою Агентства США з міжнародного розвитку 

USAID “РАДА: підзвітність, відповідальність, 

демократичне парламентське представництво”, 

Національною академією державного управління при 

Президентові України, проектом USAID “Розробка курсу 

на зміцнення місцевого самоврядування в Україні 

(ПУЛЬС)”, всеукраїнськими асоціаціями органів 

місцевого самоврядування. 
 
 
 
 



2. Круглий стіл:  
“Проблеми запобігання 

та протидії корупції на 

публічній службі в 

Україні та за кордоном” 

березень 
2016 року,  

на 

платформі 
Національ-

ної 

академії 

державного 

управління 

при 

Президен-
тові 

України 

 
О.Ледовських 

А.Шкрум 

А.Малюга, О.Данилюк, О.Маковський. 
спільно з представниками Національного агентства 

України з питань державної служби, Програмою Ради 

Європи “Децентралізація і територіальна консолідація в 

Україні”, Швейцарсько-українським проектом 

“Підтримка децентралізації в Україні” (DESPRO), 
Програмою Агентства США з міжнародного розвитку 

USAID “РАДА: підзвітність, відповідальність, 

демократичне парламентське представництво”, 

Лабораторією законодавчих ініціатив, Центром 

політико-правових реформ, Інститутом законодавства 

Верховної Ради України, Національною академією 

державного управління при Президентові України, 

Посольством Швейцарії в Україні, проектом USAID 
“Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування 

в Україні (ПУЛЬС)”, всеукраїнськими асоціаціями 

органів місцевого самоврядування. 
 

3. Круглий стіл:  
“Партисипативна 

демократія в системі 

місцевого 

самоврядування” 
 

 
квітень 

2016 року 

 
О.Ледовських 

О.Бойко 
 

А.Малюга, О.Данилюк, І.Ляшко, Г.Степанян. 
спільно з представниками Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, Програмою Ради Європи 

“Децентралізація і територіальна консолідація в Україні”, 
Швейцарсько-українським проектом “Підтримка 

децентралізації в Україні” (DESPRO), Програмою 

Агентства США з міжнародного розвитку USAID “РАДА: 
підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське 

представництво”, Лабораторією законодавчих ініціатив, 
ВГО “Асоціація сприяння самоорганізації населення”, 

Міжнародним фондом “Відродження”, проектом USAID 



“Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування 

в Україні (ПУЛЬС)”, Національною академією 

державного управління при Президентові України, 
Інститутом законодавства Верховної Ради України, 

всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого 

самоврядування 
 

4. Круглий стіл:  
“Ресурсне забезпечення 

об’єднаних 

територіальних громад 

як важливий фактор 

стимулювання їх 

утворення” 

 
квітень 

2016 року 
 

 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
Ю.Бублик 
О.Бойко 
А.Река 

А.Малюга, О.Данилюк, О.Маковський, Ю.Гарбуз. 
спільно з представниками Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, Міністерства фінансів України, 

Програмою Ради Європи “Децентралізація і 
територіальна консолідація в Україні”, Швейцарсько-
українським проектом “Підтримка децентралізації в 

Україні” (DESPRO), Програмою Агентства США з 

міжнародного розвитку USAID “РАДА: підзвітність, 

відповідальність, демократичне парламентське 

представництво”, Національною академією державного 

управління при Президентові України, проектом USAID 
“Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування 

в Україні (ПУЛЬС)”, всеукраїнськими асоціаціями 

органів місцевого самоврядування. 
5. Комітетські слухання: 

“Проблемні питання 

застосування 

антикорупційного 

законодавства до 

посадовців місцевого 

самоврядування”  

 
травень 

2016 року 
 

 
О.Ледовських 

А.Шкрум 
Ю.Бублик 

А.Малюга, О.Данилюк, О.Маковський. 
спільно з представниками Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, Міністерства юстиції України, 

Міністерства внутрішніх справ, Генеральною 

прокуратурою України, Національним агентством 

України з питань державної служби, Програмою Ради 



Європи “Децентралізація і територіальна консолідація в 

Україні”, Швейцарсько-українським проектом 

“Підтримка децентралізації в Україні” (DESPRO), 
Програмою Агентства США з міжнародного розвитку 

USAID “РАДА: підзвітність, відповідальність, 

демократичне парламентське представництво”, 

Лабораторією законодавчих ініціатив, Центром 

політико-правових реформ, проектом “Місцеве 

самоврядування і верховенство права в Україні”, 

Інститутом законодавства Верховної Ради України, 
Національною академією державного управління при 

Президентові України, проектом USAID “Розробка курсу 

на зміцнення місцевого самоврядування в Україні 

(ПУЛЬС)”, всеукраїнськими асоціаціями органів 

місцевого самоврядування. 
6. Круглий стіл:  

“Актуальні питання 

реформування 

адміністративно-
територіального устрою 

України” 

 
травень 

2016 року 
 

 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
Ю.Бублик 

А.Малюга, О.Данилюк, Ю.Гарбуз. 
спільно з представниками Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, Програмою Ради Європи 

“Децентралізація і територіальна консолідація в 

Україні”, Швейцарсько-українським проектом 

“Підтримка децентралізації в Україні” (DESPRO), 
Програмою Агентства США з міжнародного розвитку 

USAID “РАДА: підзвітність, відповідальність, 

демократичне парламентське представництво”, Центром 

політико-правових реформ, Офісом Фонду міжнародної 

солідарності “Solidarity Fund PL” у м. Києві, Шведсько-
українським проектом “Підтримка децентралізації в 

Україні”, Національною академією державного 



управління при Президентові України, проектом USAID 
“Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування 

в Україні (ПУЛЬС)”, всеукраїнськими асоціаціями 

органів місцевого самоврядування. 
7. Круглий стіл: 

“Перспективи та 

пріоритети формування 

системи нового 

законодавства про 

місцеве самоврядування в 

контексті змін до 

Конституції України” 

 
червень 

2016 року 
 

 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
М.Федорук 

О.Бойко 

А.Малюга, О.Данилюк та інш. працівники секретаріату 

Комітету. 
спільно з представниками Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, Програмою Ради Європи 

“Децентралізація і територіальна консолідація в 

Україні”, Швейцарсько-українським проектом 

“Підтримка децентралізації в Україні” (DESPRO), 
Програмою Агентства США з міжнародного розвитку 

USAID “РАДА: підзвітність, відповідальність, 

демократичне парламентське представництво”, Центром 

політико-правових реформ, Офісом Фонду міжнародної 

солідарності “Solidarity Fund PL” у м.Києві, Шведсько-
українським проектом “Підтримка децентралізації в 

Україні”, Шведсько-українським проектом Академії 

Фольке Бернадотта (FBA) “Місцеве самоврядування і 

верховенство права в Україні”, Інститутом 

законодавства Верховної Ради України, Лабораторією 

законодавчих ініціатив, проектом “Місцеве 

самоврядування і верховенство права в Україні”, 

Національною академією державного управління при 

Президентові України, проектом USAID “Розробка курсу 

на зміцнення місцевого самоврядування в Україні 

(ПУЛЬС)”, всеукраїнськими асоціаціями органів 

місцевого самоврядування. 



 


