
 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

(в розрізі підкомітетів) 

 

Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

п’ята сесія 

(вересень 2016 року - січень 2017 року) 

 



 2 

Результати законопроектної роботи підкомітетів 

Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування  

(розгляд законів/постанов) за п’яту сесію (вересень 2016 року - січень 2017 року) 

 
 

 

 

Назва підкомітету  

Проекти законодавчих актів (законів, постанов), 

з  опрацювання яких  

комітет визначено ГОЛОВНИМ 

Проекти 

 законодавчих актів 

 (законів, постанов),  

з  опрацювання яких 

Комітет  

НЕ Є ГОЛОВНИМ  
прийнято в 

цілому 

Законів  

(постанов) 

прийнято в  

першому  

(наступному) 

 читанні 

не прийнято 

(вето ПУ, 

відхилено, 

знято з 

розгляду тощо) 

попередньо 

розглянуто на 

засіданні 

Комітету 

перебувають 

на розгляді  

підкомітету  

попередньо 

розглянуто на 

засіданні 

Комітету 

на 

розгляді  

під-

комітету 

1. Підкомітет з питань місцевого 

самоврядування   (голова – Бублик Ю.В.) 
- - 3 3 16 - 74 

2. Підкомітет з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою 

(голова – Федорук М.Т.) 
7 - 14 8 17 - 70 

3. Підкомітет з питань органів 

самоорганізації населення, місцевих виборів 

та інших форм безпосередньої демократії 

(голова – Бойко О.П.) 

 (54) - 3 44 7 - 36 

4. Підкомітет з питань з питань державної 

служби та служби в органах місцевого 

самоврядування (голова – Шкрум А.І.) 
- - 9 4 7 - 39 

5. Підкомітет з питань регіональної політики, 

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

- - - - 2 1 93 

6. Підкомітет з питань адміністративних 

послуг, державних символів та нагород 

(голова – Дехтярчук О.В.) 

- - 5 1 3 - 19 

Загалом: 7 (54) - 34 60 52 1 331 
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Результати законопроектної роботи  

підкомітету з питань місцевого самоврядування 

за п’яту сесію (вересень 2016 року - січень 2017 року) 

 

куратор підкомітету - Гончаренко О.О. 

голова підкомітету   - Бублик Ю.В. 

 

всього підготовлено 3 проекти законодавчих актів (законів, постанов), а саме: 

 

 

З опрацювання яких Комітет визначено головним 

 

З опра-

цювання 

яких 

Комітет 

не є 

головним 

Прийнято 

в цілому 

під час 

п’ятої сесії 

 

Прийнято  

в першому  

читанні 

під час 

п’ятої сесії 

Не прийнято  Парламентом під час п’ятої сесії 

(вето Президента, відкликано, відхилено, знято 

з розгляду, до порядку денного сесії не 

включено, тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету під час п’ятої сесії 

- - 3 3 - 
  

 

1. 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) 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про місцеве самоврядування Україні" 

(щодо внесення пропозицій по персональному 

складу виконавчих комітетів місцевих рад) (реєстр. 

№4017) 

3.Проект Закону про тимчасово окуповану 

територію України (реєстр. №3593) 

 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо набуття повноважень 

сільських, селищних, міських голів (реєстр. 

№4110, друге читання) 

2. Проект Закону про внесення змін до статті 46 

Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" щодо виправлення техніко-юридичних 

помилок (реєстр. №4779) 

3. Проект Закону про внесення змін до статті 59 

Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" (щодо обов'язкового оприлюднення 

актів органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування) (реєстр. №4142) 

 

 

 

 
 

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=58061
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57317
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58231
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Результати законопроектної роботи  

підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою  

за п’яту сесію (вересень 2016 року - січень 2017 року) 

 

куратор підкомітету - Гончаренко О.О. 

голова підкомітету  - Федорук М.Т. 

 

всього підготовлено 8 проектів законодавчих актів (законів, постанов), а саме: 
 

 

З опрацювання яких Комітет визначено головним 

 

З опра-

цювання 

яких 

Комітет 

не є 

головним 

Прийнято в цілому під 

час п’ятої сесії 

 

Прийнято  

в першому  

читанні 

під час 

п’ятої сесії 

Не прийнято Парламентом під час п’ятої 

сесії (вето Президента, відкликано, 

відхилено, знято з розгляду, до порядку 

денного сесії не включено, тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 

7 - 14 8 - 
1. Проект Постанови про 

Рекомендації 

парламентських слухань на 

тему: «Стратегія 

реінтеграції в Україну 

тимчасово окупованої 

території Автономної 

Республіки Крим та міста 

Севастополь: проблемні 

питання, шляхи, методи та 

способи» (реєстр. №4003а) 

2. Проект Постанови про 

перейменування села 

Данине Ніжинського 

району Чернігівської 

області (реєстр. №4035а) 

3.Проект Постанови про 

перейменування села 

 1.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) 

2. Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Бережани 

Тернопільської області (реєстр. №3411) 

3. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

умов зміни меж районів у процесі 

добровільного об'єднання територіальних 

громад (реєстр. №4676, друге читання) 

4. Проект Закону про внесення зміни до 

статті 58 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" щодо окремих 

питань здійснення керівництва виконавчими 

1. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України (щодо 

добровільного приєднання 

територіальних громад) (реєстр.4772, 

друге читання) 

2. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України (щодо 

статусу старости села, селища) (реєстр. 

№4742, друге читання) 

3. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

умов зміни меж районів у процесі 

добровільного об'єднання територіальних 

громад (реєстр. №4676, друге читання) 

4.Проект Постанови про внесення зміни 

до Постанови "Про зміни в 

адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення 
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Матроська Ізмаїльського 

району Одеської області 

(реєстр. №4036а) 

4.Проект Постанови про 

зміни в адміністративно-

територіальному устрої 

Луганської області, зміну і 

встановлення меж міст 

Золотого та Гірського 

Попаснянського району 

Луганської області  (реєстр. 

№4896) 

5. Проект Постанови про 

зміни в адміністративно-

територіальному устрої 

Донецької області, зміну і 

встановлення меж міста 

Слов'янськ та 

Слов'янського району 

Донецької області (реєстр. 

№4929) 

6. Проект Постанови про 

зміни в адміністративно-

територіальному устрої 

Донецької області, зміну і 

встановлення меж міста 

Бахмут та Бахмутського 

району Донецької області 

(реєстр. №4930) 

7. Проект Постанови про 

зміни в адміністративно-

територіальному устрої 

Донецької області, зміну і 

встановлення меж міста 

Горлівка та Бахмутського 

району Донецької області 

(реєстр. №4931) 

апаратами обласних та районних рад у 

Донецькій та Луганській областях (реєстр. 

№ 3381) 

5. 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) 

6.Проект Постанови про збереження 

найменування міста Дніпропетровськ 

Дніпропетровської області (щодо зміни 

етимології найменування міста - визначення 

найменування міста Дніпропетровська за 

назвою ріки Дніпро та на честь Святого 

Апостола Петра) (реєстр. №4001) 

7.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) 

8.Проект Постанови про перейменування 

села Поминик Маньківського району 

Черкаської області (реєстр. № 4759) 

9.Проект Закону про внесення зміни до 

статті 46 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" щодо 

погодження надання надр у користування 

(реєстр. №4557) 

10.Проект Постанови про внесення змін до 

Постанови Верховної Ради України від 

19.05.2016 "Про перейменування окремих 

населених пунктів та районів" (щодо 

перейменування населених пунктів у 

Черкаській області) (реєстр. №4829) 

меж міста Горлівка та Бахмутського 

району Донецької області" від 08.09.2016 

року № 1520-VIII (реєстр. №5139) 

5.Проект Постанови про перейменування 

міста Мукачеве Закарпатської області 

(реєстр. №5188) 

6.Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

особливостей добровільного об'єднання 

територіальних громад, розташованих на 

територіях суміжних районів (реєстр. 

№5520) 

7.Проект Постанови про Рекомендації 

парламентських слухань на тему: 

«Стратегія реінтеграції в Україну 

тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополь: проблемні питання, шляхи, 

методи та способи» (реєстр. №4003а) 

8.Проект Закону про тимчасово 

окуповану територію України (реєстр. 

№3593-Д) 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58036
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=57317
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11.Проект Постанови про внесення змін до 

Постанови Верховної Ради України від 

12.05.2016 №1353-VIII "Про 

перейменування деяких населених пунктів" 

(реєстр. №4830) 

12. Проект Постанови про внесення змін до 

Постанови Верховної Ради України № 1377-

VIII від 19.05.2016 "Про перейменування 

окремих населених пунктів та районів" 

(щодо перейменування міста Комсомольськ 

Полтавської області) (реєстр. №4883)  

13.Проект Постанови про перейменування 

села Чубівка Смілянського району 

Черкаської області (реєстр. № 4826) 

14.Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

механізму стимулювання подальшого 

процесу добровільного об'єднання 

територіальних громад (реєстр. №3638) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57408
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Результати законопроектної роботи 

підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів  

та інших форм безпосередньої демократії 

за п’яту сесію (вересень 2016 року - січень 2017 року) 

 

куратор підкомітету - Ледовських О.В. 

голова підкомітету  - Бойко О.П.  

 

всього підготовлено 44 проекти законодавчих актів (законів, постанов), а саме: 

 
 

З опрацювання яких Комітет визначено головним 

 

 
З опра-

цювання 

яких 

Комітет 

не є 

головним 

Прийнято в цілому під час п’ятої 

сесії 

 

Прийнято  

в першому  

читанні під 

час п’ятої 

сесії 

Не прийнято  Парламентом під час 

п’ятої сесії (вето Президента, 

відхилено, відкликано, знято з 

розгляду, до порядку денного сесії не 

включено, тощо)  

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 

54 - 3  (44) - 
1.Проект Постанови про 

призначення позачергових виборів 

Радянського сільського голови 

(Радянська сільська рада 

Бердичівського району 

Житомирської області) (реєстр. 

№4181-17) 

2.Проекти постанов про 

призначення позачергових виборів 

окремих сільських та селищних 

голів (реєстр. №№4967– 4967-52) 

 

 

 

1.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) 

2.Проект Закону про проведення 

позачергових виборів Львівського 

міського голови (27 березня 2016 року) 

(реєстр. №3624) 

3.Проект Закону про проведення 

позачергових виборів Миколаївського 

міського голови (реєстр. №3690) 

1. Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Сєвєродонецької 

міської ради Луганської області (реєстр. 

№5247)   

2. Проекти постанов про призначення 

позачергових виборів окремих 

сільських та селищних голів (реєстр. 

№№5618 – 5618-41) 

3.Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Снігурівського 

міського голови Снігурівського району 

Миколаївської області (реєстр. №5619) 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58582
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57683
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
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Результати законопроектної роботи 

підкомітету з питань з питань державної служби та  

служби в органах місцевого самоврядування 

за п’яту сесію (вересень 2016 року - січень 2017 року) 

 

куратор підкомітету - Ледовських О.В. 

голова підкомітету - Шкрум А.І. 

 

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

 

 

З опрацювання яких Комітет визначено головним 

 

 
З 

опрацюва

ння яких 

Комітет 

не є 

головним 

Прийнято 

в цілому 

під час 

п’ятої  

сесії 

 

Прийнято  

в першому  

читанні під 

час п’ятої  

сесії 

Не прийнято  Парламентом під час п’ятої сесії 

(вето Президента, відкликано, відхилено, знято 

з розгляду, до порядку денного сесії не 

включено, тощо)  

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 

- - 9 4 - 
  1.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) 

2.Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо уточнення 

переліку осіб, на яких поширюється дія Закону 

України "Про державну службу" (реєстр. №4653) 

3. Проект Закону про внесення зміни до Закону 

України "Про державну службу" (щодо 

особливостей проходження державної служби в 

секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини) (реєстр. №4708) 

4.Проект Закону про внесення змін до Закону 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про державну службу" щодо 

врегулювання окремих питань проходження 

державної служби (реєстр. №4370-1, друге читання) 

2. Проект Закону про службу в органах місцевого 

самоврядування (реєстр. №2489, друге читання) 

3.Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про державну службу" (щодо статусу 

працівників секретаріатів депутатських фракцій 

(груп) (реєстр. №5263) 

4.Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України у зв'язку з прийняттям Закону 

України "Про державну службу" (реєстр. №4526-Д) 

 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56786
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59063
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59200
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України "Про державну службу" щодо деяких 

особливостей функціонування державної служби 

(реєстр. №4489)  

5.Проект Закону про внесення змін до 

Прикінцевих та перехідних положень Закону 

України "Про державну службу" (щодо 

запобігання корупції у судовій системі) (реєстр. 

№4076) 

6.Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо кількості помічників-

консультантів народного депутата України на 

яких поширюється дія Закону України "Про 

державну службу" (реєстр. №4506) 

7.Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про державну службу" (щодо 

пенсійного забезпечення державних службовців, 

яких визнано інвалідами) (реєстр. №4626) 

8. Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України у зв'язку з прийняттям Закону 

України "Про державну службу (реєстр. №4526) 

9.Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України у зв'язку з прийняттям Закону 

України "Про державну службу" (щодо 

узгодження нормативних актів України) (реєстр. 

№4526-1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58824
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58180
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58843
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59021
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58866
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Результати законопроектної роботи 

підкомітету з  питань адміністративних послуг, державних символів та нагород 

за п’яту сесію (вересень 2016 року - січень 2017 року) 

 

куратор підкомітету - Кудлаєнко С.В. 

голова підкомітету - Дехтярчук О.В. 

 

всього підготовлено 1 проект законодавчого акту (законів, постанов), а саме: 

 

 

З опрацювання яких Комітет визначено головним 

 

 
З 

опрацювання 

яких 

Комітет 

не є головним 

Прийнято 

в цілому 

під час 

п’ятої сесії  

 

Прийнято  

в першому  

читанні під час 

п’ятої сесії 

Не прийнято  Парламентом під час п’ятої сесії (вето 

Президента, відкликано, відхилено, знято з 

розгляду, до порядку денного сесії не включено, 

тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 

- - 5 1 - 
  1. 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) 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

«Про державні нагороди України» (щодо присвоєння 

почесних звань) (реєстр. №1469) 

3. 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) 

4.Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо відзначення та 

встановлення додаткових гарантій добровольцям 

антитерористичної операції) (реєстр. №2837) 

5.Проект Закону про Державний Герб України (реєстр. 

№4035) 

1.Проект Закону про внесення зміни до 

статті 2 Закону України "Про Державний 

Гімн України" (щодо щоденної 

трансляції) (реєстр. №4796) 

 

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=54461
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=58092
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Результати законопроектної роботи 

підкомітету з питань регіональної політики, місцевих бюджетів  

та комунальної власності 

за п’яту сесію (вересень 2016 року - січень 2017 року) 

 

куратор підкомітету – Курило В.С. 

голова підкомітету – Река А.О. 

 

всього підготовлено – 1 проект законодавчого акту (законів, постанов) 
 

 

З опрацювання яких Комітет визначено головним 

 

 

 

З опрацювання яких 

Комітет  

не є головним 

Прийнято в 

цілому під час 

п’ятої сесії 

 

Прийнято  

в першому  

читанні під час 

п’ятої сесії 

Не прийнято  Парламентом під        

час п’ятої сесії (вето 

Президента, відкликано,  

відхилено, знято з розгляду, до 

порядку денного сесії не 

включено, тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 

- - - - 1 

    1.Проект Закону про Державний бюджет 

України на 2017 рік (реєстр. №5000) 

 


