
 

 

 

ПЛАН 

роботи Комітету з питань державного будівництва,  

регіональної політики та місцевого самоврядування 

на період восьмої сесії 

Верховної Ради України VIII скликання 

 

 

 

 

 

 

 

(лютий  - липень 2018 року) 
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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.  Закон України про службу в органах 

місцевого самоврядування (до реєстр. 

№2489, доопрацьований) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

О.Ледовських 

А.Шкрум 
О.Маковський 

 

лютий 

2.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про статус депутатів місцевих рад" 

(щодо відкликання депутатів місцевих рад) 

(реєстр. №3693, друге читання) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

І.Ляшко 

 

лютий 

3.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про державну службу" щодо 

врегулювання окремих питань проходження 

державної служби №4370-1, друге читання) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

 

О.Маковський 

 

лютий 

4.  Проект Закону про внесення змін до статті 30 

Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" щодо обліку та 

технічної інвентаризації (реєстр. №0914, 

друге читання) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

Т.Корнієнко 

 

лютий 

5.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України у зв'язку з прийняттям 

Закону України "Про державну службу" 

(реєстр. №4526-Д, н.д. С.Власенко, 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

О.Маковський 

 

лютий 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57517
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58771
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№ 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) 

А.Шкрум, О.Гончаренко, О.Ледовських, 

О.Березюк, В.Курило, О.Дехтярчук, 

В.Гуляєв, М.Федорук, О.Бойко, Ю.Бублик, 

А.Река, С.Кудлаєнко, Л.Зубач) 

6.  Проект Постанови про визначення 

представника Верховної Ради України до 

складу Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби (реєстр. №4459, н.д. 

С.Власенко, А.Шкрум, О.Ледовських, 

О.Бойко) 

 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

 

О.Маковський 

 

 

 

лютий 

7.  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  

1-7 сесії 

 

 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

 

Т.Корнієнко 

 

 

 

 

лютий 

8.  Проект Закону про визнання таким, що 

втратив чинність, Закону України "Про 

особливий порядок місцевого 

самоврядування в окремих районах 

 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

Т.Корнієнко 

 

 

лютий 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58774
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№ 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) 

Донецької та Луганської областей"  (реєстр. 

№1011-1, н.д. Ю.Тимошенко) 

 

9.  Проект Закону про внесення змін до статті 16 

Закону України "Про державні нагороди 

України" (щодо позбавлення державних 

нагород) (реєстр. №1211, н.д. 

О.Марченко,О.Осуховський, Ю.Левченко, 

Ю.Бублик,  Ю.Іллєнко, М.Головко) 

 

 

 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

 

 

 

Л.Дмитрук 

 

лютий 

10.  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  

1-7 сесії 

 

 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

 

 

 

Л.Дмитрук 

 

 

лютий 

11.  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  

1-7 сесії 

 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

 

 

Л.Дмитрук 

 

 

 

 

лютий 
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№ 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) 

12.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про державні нагороди, якими 

відзначені трудові колективи, навчальні 

заклади, об'єднання громадян, військові 

частини і з'єднання" (щодо 

правонаступництва трудових колективів, 

відзначених державними нагородами 

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

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

В.Кривенко, В.Сидорчук, С.Євтушок) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

Л.Дмитрук 

 

лютий 

13.  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  

1-7 сесії 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

 

Л.Дмитрук 

 

 

лютий 

14.  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) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

 

Л.Дмитрук 

 

лютий 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55871
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№ 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) 

15.  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) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

 

Л.Дмитрук 

 

 

лютий 

16.  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  

1-7 сесії 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

Т.Корнієнко 

 

 

лютий 

17.  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  

1-7 сесії 

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

 

І.Ляшко 

 

 

 

 

лютий 

18.  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, 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

 

І.Ляшко 

 

 

 

 

лютий 

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=54538
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54539
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№ 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.Заліщук, Е.Матвійчук, Р.Сольвар, 

Ю.Павленко) 

19.  Проект Закону про вшанування героїзму і 

самопожертви Героя Небесної Сотні 

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

С.Кубів, А.Парубій, А.Кожемякін, М.Бурбак, 

Ю.Луценко, І.Геращенко, Ю.Тимошенко, 

О.Сироїд, І.Рибак) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

 

 

Л.Дмитрук 

 

 

лютий 

20.  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  

1-7 сесії 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

Л.Дмитрук 

Т.Корнієнко 

 

 

лютий 

21.  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  

1-7 сесії 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

Г.Степанян 

 

 

 

лютий 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56990
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55903
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56554
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№ 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) 

22.  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  

1-7 сесії 

 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

Т.Корнієнко 

 

 

лютий 

23.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" (щодо підняття Державного 

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

В.Пташник,  В.Голуб, О.Дехтярчук, О.Бойко, 

М.Федорук, О.Ледовських, О.Юринець, 

С.Євтушок, А.Шкрум, О.Рябчин, В.Івченко, 

М.Іонова) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

Г.Степанян 

 

 

 

лютий 

24.  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) 

 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

Т.Корнієнко 

 

 

 

 

лютий 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55454
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=57465
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№ 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) 

25.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" (щодо повноважень у сфері 

забезпечення професійно-технічної освіти) 

(реєстр. №3840, н.д. В.Бондар, Є.Гєллєр, 

О.Біловол, О.Кулініч, В.Гуляєв, Д.Святаш, 

А.Ільюк, В.Хомутиннік) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

Г.Степанян 

 

 

 

лютий 

26.  Проект Закону про особливості застосування 

окремих положень Закону України "Про 

державну службу" (реєстр. №4090, н.д. 

О.Бойко, О.Гончаренко, О.Ледовських, 

Т.Чорновол) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

 

О.Маковський 

 

 

лютий 

27.  Проект Постанови про перейменування 

Кіровоградського району Кіровоградської 

області (реєстр. №4906, н.д. С.Власенко, 

А.Шкрум, О.Ледовських. В.Курило, А.Река. 

М.Федорук, О.Бойко, О.Дехтярчук, Л.Зубач) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

 

Ю.Гарбуз 

 

 

лютий 

28.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо особливостей 

проходження державної служби в органах 

дипломатичної служби (реєстр. №4388, н.д. 

А.Шкрум, О.Рябчин, О.Сотник, Я.Маркевич, 

М.-М.Найєм, С.Євтушок, Б.Тарасюк, 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

 

О.Маковський 

 

 

лютий 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57966
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58199
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58684
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№ 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.Івченко, Д.Добродомов, С.Заліщук) 

29.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про державну службу" щодо 

внесення змін до тексту Присяги (реєстр. 

№4514, н.д. Ю.Бублик) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

О.Маковський 

 

лютий 

30.  Проект Постанови про внесення змін до 

Постанови Верховної Ради України від 

19.05.2016 "Про перейменування окремих 

населених пунктів та районів" (реєстр. 

№4801, н.д. К.Жеваго, К.Іщейкін, О.Довгий, 

В.Бондар, О.Вілкул, А.Іванчук) 

 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

 

Ю.Гарбуз 

 

 

лютий 

31.  Проект Закону про державні символи 

України (реєстр. №4103, н.д. І.Крулько, 

О.Черненко, О.Сироїд, О.Ледовських, 

О.Бойко, Б.Тарасюк, І.Подоляк, Ю.Шухевич, 

С.Євтушок) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

 

Г.Степанян 

 

лютий 

32.  Проект Закону про державні символи 

України, порядок їх використання та захисту 

(реєстр. №4103-1, н.д. О.Дехтярчук, 

М.Бурбак, О.Березюк, О.Ляшко, 

Ю.Тимошенко, Я.Москаленко, В.Бондар, 

С.Рудик, А.Лозовой, А.Бабак) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

 

Г.Степанян 

 

лютий 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58852
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59387
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58217
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58320
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№ 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 Закону 

України "Про адміністративні послуги" щодо 

фінансування діяльності центрів надання 

адміністративних послуг (реєстр. №4058, н.д. 

М.Найєм, Д.Добродомов, М.Іонова, 

І.Геращенко, О.Сотник, М.Єфімов, 

В.Войціцька, Я.Маркевич, С.Кудлаєнко) 

 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

 

Г.Степанян 

 

 

 

лютий 

34.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Гореницького 

сільського голови Києво-Святошинського 

району Київської області (реєстр. №5618-20, 

н.д. С.Власенко, О.Ледовських, С.Кудлаєнко, 

Е.Матвійчук, О.Бойко) 

 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

 

 

 

 

лютий 

35.  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, н.д. О.Дубінін, В.Купрій, 

О.Шевченко)  

 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

Г.Степанян 

 

 

 

лютий 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58151
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58275
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№ 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 статті 46 

Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" щодо 

виправлення техніко-юридичних помилок 

(реєстр. №4779, н.д. Ю.Бублик) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

Т.Корнієнко 

 

лютий 

37.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів депутатів 

Сєвєродонецької міської ради Луганської 

області (реєстр. №5247, доопрацьований, 

н.д.С.Шахов, В.Курило, О.Присяжнюк, 

П.Кишкар, І.Молоток, С.Рудик, 

С.Мельничук, І.Суслова, О.Червакова, 

В.Давиденко, С.Мельник, 

М.Єфімов,Є.Рибчинський та інші) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

О.Ледвських  

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

 

 

 

лютий 

38.  Проект Закону про державну підтримку 

жінок, яким присвоєно почесне звання 

України "Мати-героїня" (реєстр. №4185, н.д. 

В.Писаренко) 

 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 
Л.Дмитрук 

 

лютий 

39.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про столицю України - місто-герой 

Київ" (щодо порядку призначення голови 

Київської міської державної адміністрації) 

(реєстр. №4913, н.д. С.Алєксєєв, 

 

 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії  

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
Т.Корінєнко лютий 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59322
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58356
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59570
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№ 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) 

Д.Білоцерковець) 

40.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" щодо повноважень місцевих рад 

(реєстр. №5231, н.д. Ю.Бублик, В.Гуляєв) 

 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

Т.Корнієнко 

 

лютий 

41.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про співробітництво 

територіальних громад" щодо запровадження 

процедури приєднання до організованого 

(існуючого) співробітництва територіальних 

громад (реєстр. №5341, н.д. А.Река, 

Ю.Бублик) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

 

 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

 

Г.Степанян 

 

 

лютий 

42.  Пропозиції Президента України до Закону 

"Про внесення змін до Закону України "Про 

державну службу" (щодо статусу працівників 

секретаріатів депутатських фракцій (груп) 

(реєстр. №5263, н.д. С.Соболєв, О.Березюк, 

Я.Москаленко, В.Хомутиннік, В.Курило, 

О.Ледовських, А.Шкрум та інші) 

 

 

 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

 

 

 

О.Маковський 

 

 

 

лютий 

43.  Проект Закону про внесення змін до статті 11 

Закону України "Про державні нагороди 

України" (реєстр. №5695, КМУ, В.Гройсман) 

 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

 

Л.Дмитрук 

 

 

лютий 
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№ 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) 

44.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Сєвєродонецького 

міського голови (реєстр. №6169, н.д. 

С.Шахов, І.Мосійчук) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

О.Ледовських  

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

 

лютий 

45.  Проект Постанови про зміну і встановлення 

меж міста Бережани Тернопільської області 

(реєстр. №6296, н.д. С.Власенко, 

С.Кудлаєнко, А.Река, М.Федорук) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

Ю.Гарбуз 

 

 

лютий 

46.  Проект Постанови про зміну і встановлення 

меж міста Миргород і Миргородського 

району Полтавської області (реєстр. №6297, 

н.д. С.Власенко, С.Кудлаєнко, А.Река, 

М.Федорук) 

 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

 

Ю.Гарбуз 

 

лютий 

47.  Проекти постанов про призначення окремих 

позачергових місцевих виборів (реєстр.  

№№6413; 6413-3 – 6413-5; 6413-7; 6413-9 –

6413-16; 6413-18 – 6413-21; 6413-23 – 6413-

25, н.д. С.Власенко, О.Ледовських, 

С.Кудлаєнко, О.Гончаренко, О.Бойко, 

Е.Матвійчук) 

розглянуто 

під час 

1-7 сесії 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

 

 

 

лютий 

48.  Проекти постанов про призначення окремих 

позачергових місцевих виборів (реєстр.  

№6413-27 – 6413-29; 6413-31 – 6413-33; 

розглянуто 

під час 

1-7 сесії 

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

 

 

лютий 



 16 

№ 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) 

6413-35; 6413-36; 6413-38; 6413-40 –  6413-

48, н.д. С.Власенко, О.Ледовських, 

С.Кудлаєнко, О.Гончаренко, О.Бойко, 

Е.Матвійчук) 

 

49.  Проекти постанов про призначення окремих 

позачергових місцевих виборів (реєстр.  

№6413-49 – 6413-52, н.д. О.Ледовських, 

С.Кудлаєнко, О.Гончаренко, О.Бойко, 

Е.Матвійчук) 

розглянуто 

під час 

1-7 сесії 

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

 

Л.Дмитрук 

 

 

 

лютий 

50.  Проекти постанов про призначення окремих 

позачергових місцевих виборів (реєстр.  

№6413-53 – 6413-73, н.д. О.Ледовських, 

С.Кудлаєнко, О.Гончаренко, О.Бойко, 

Е.Матвійчук) 

розглянуто 

під час 

1-7 сесії 

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

 

Л.Дмитрук 

 

 

лютий 

51.  Проекти постанов про призначення окремих 

позачергових місцевих виборів (реєстр.  

№6413-74 – 6413-100, н.д. О.Ледовських, 

С.Кудлаєнко, О.Гончаренко, О.Бойко, 

Е.Матвійчук) 

розглянуто 

під час 

1-7 сесії 

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

 

Л.Дмитрук 

 

 

 

лютий 

52.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про адміністративні послуги" щодо 

удосконалення порядку надання 

адміністративних послуг (реєстр. №6388, 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

 

Г.Степанян 

 

лютий 
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№ 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) 

КМУ, В.Гройсман) 

53.  Проект Закону про внесення змін до статті 

59-1 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" щодо уточнення 

деяких положень (реєстр. №6416, н.д. 

Ю.Бублик, А.Шкрум) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

А.Шкрум 

 

О.Маковський 

Т.Корнієнко 

 

 

лютий 

54.  Проект Постанови про перейменування села 

Велятин Хустського району Закарпатської 

області (реєстр. №6618, н.д. С.Власенко, 

О.Ледовських, М.Федорук) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії  

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

З.Семеген 

 

лютий 

55.  Проект Постанови про перейменування села 

Глибока Богородчанського району Івано-

Франківської області (реєстр. №6619, н.д. 

С.Власенко, О.Ледовських, М.Федорук) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

З.Семеген 

 

 

лютий 

56.  Проект Постанови про перейменування села 

Латівка Біляївського району Одеської 

області (реєстр. №6551, н.д. С.Власенко, 

С.Кудлаєнко, М.Федорук) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

З.Семеген 

 

 

лютий 

57.  Проект Постанови про перейменування села 

Черепівка Недригайлівського району 

Сумської області (реєстр. №6552, н.д. 

С.Власенко, С.Кудлаєнко, М.Федорук) 

 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

З.Семеген 

 

лютий 
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№ 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) 

58.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Луцького міського 

голови Волинської області (реєстр. №6555, 

н.д. С.Власенко, О.Ледовських, О.Бойко, 

О.Гончаренко, С.Кудлаєнко, О.Дехтярчук, 

М.Федорук, А.Река, А.Шкрум, О.Березюк, 

Л.Зубач) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

 

 

 

лютий 

59.  Проект Закону про порядок утворення, 

ліквідації районів, встановлення і зміни їх 

меж (реєстр. №6636, н.д. М.Федорук, 

С.Мельник, О.Ледовських, О.Бойко, А.Река, 

В.Амельченко, В.Пташник, О.Дехтярчук, 

Л.Зубач, В.Гуляєв, А.Шкрум, М.Бурбак) 

 

 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

Ю.Гарбуз 

 

 

лютий 

60.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо утворення, 

реорганізації і ліквідації, найменування і 

перейменування місцевих державних 

адміністрацій (реєстр. №6641, КМУ, 

В.Гройсман) 

 

 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

О.Данилюк 

 

лютий 

61.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Дергачівського 

міського голови Дергачівського району 

Харківської області (реєстр. №6666, н.д. 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

 

 

 

лютий 
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№ 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.Ледовських, С.Кудлаєнко, 

О.Гончаренко, О.Бойко, Е.Матвійчук) 

62.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо діяльності місцевих 

державних адміністрацій (реєстр. №6713, 

КМУ, В.Гройсман) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

О.Данилюк 

 

лютий 

63.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про статус депутатів місцевих рад" 

(щодо вдосконалення форм депутатської 

діяльності та механізму контролю) (реєстр. 

№6741, н.д. Є.Мураєв) 

 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

 

І.Ляшко 

 

 

 

лютий 

64.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про державну службу" щодо 

надання стипендії для навчання осіб в 

провідних навчальних закладах світу та 

подальшого вступу на державну службу 

(реєстр. №7008, н.д. А.Шкрум, 

А.Вадатурський, О.Ледовських, О.Сотник, 

О.Юринець, В.Пташник, О.Рябчин, 

Ю.Бублик, Н.Кацер-Бучковська, Л.Зубач,  

І.Подоляк, В.Голуб, О.Мушак, О.Дехтярчук, 

П.Різаненко) 

 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

О.Маковський 

 

 

 

 

 

лютий 
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№ 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) 

65.  Проект Постанови про перейменування села 

Сірники Перемишлянського району 

Львівської області (реєстр. №7096, н.д. 

С.Власенко, С.Кудлаєнко, М.Федорук) 

 

 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

Ю.Гарбуз 

 

 

лютий 

66.  Проект Постанови про перейменування села 

Дібрівка Брусилівського району 

Житомирської області (реєстр. №7097, н.д. 

С.Власенко, С.КудлаєнкоЮ М.Федорук) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

Ю.Гарбуз 

 

лютий 

67.  Проект Постанови про перейменування села 

Падалки Полтавського району Полтавської 

області (реєстр. №7099, н.д. С.Власенко, 

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

 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

Ю.Гарбуз 

 

лютий 

68.  Проект Постанови про перейменування села 

Чубівка Смілянського району Черкаської 

області (реєстр. №7100, н.д. С.Власенко, 

С.Кудлаєнко,О.Гончаренко, М.Федорук) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

Ю.Гарбуз 

лютий 

69.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Чигиринського 

міського голови Чигиринського району 

Черкаської області (реєстр. №7102, н.д. 

С.Власенко, О.Ледовських, С.Кудлаєнко, 

О.Гончаренко, О.Бойко) 

 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

 

 

лютий 



 21 

№ 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 Постанови про призначення 

позачергових виборів Городенківського 

міського голови Городенківського району 

Івано-Франківської області (реєстр. №7103, 

н.д. С.Власенко, О.Ледовських, С.Кудлаєнко, 

О.Гончаренко, О.Бойко) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

 

 

 

лютий 

71.  Проект Закону про внесення зміни до статті 

25 Закону України "Про державну службу" 

щодо уточнення переліку документів для 

участі в конкурсі (реєстр. №7313, н.д. 

С.Власенко, А.Шкрум, О.Ледоівських, 

О.Дехтярчук, А.Река, В.Гуляєв, О.Бойко, 

Ю.Бублик, М.Федорук, Л.Зубач, О.Березюк, 

С.Кудлаєнко) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

О.Маковський 

 

 

 

 

лютий 

72.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо посилення державних 

гарантій для гірських та високогірних 

населених пунктів (реєстр. №6439-д, н.д. 

С.Влассенко, О.Ледовських, О.Бойко, 

М.Федорук, А.Река, О.Березюк, 

М.Княжицький, М.Величкович, І.Рибак, 

С.Соболєв, М.Довбенко, А.Лопушанський, 

І.Крулько, В.Івченко, В.Лунченко, О.Ляшко, 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

Ю.Гарбуз 

 

 

 

лютий 
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№ 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) 

А.Лозовой, М.Бурбак І.Подоляк) 

73.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Угнівського міського 

голови Сокальського району Львівської 

області (25 березня 2018 року) (реєстр. 

№7454, н.д. С.Власенко, О.Ледовських, 

С.Кудлаєнко, О.Бойко, Е.Матвійчук) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

 

 

 

лютий 

74.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Українського міського 

голови Обухівського району Київської 

області (25 березня 2018 року) (реєстр. 

№7455, н.д. С.Власенко, О.Ледовських, 

С.Кудлаєнко, О.Бойко, Е.Матвійчук) 

розглянуто 

під час  

1-7 сесії 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

 

 

 

лютий 
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№ 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) 

75.  Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж 

Бахмутського району Донецької області 

(реєстр. №7249,  н.д. М.Єфімов, В.Курило) 

лютий 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

Ю.Гарбуз березень 

76.  Проект Постанови про зміну в 

адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж 

Добропільського району Донецької області 

(реєстр. №7310, н.д. М.Єфімов, В.Курило) 

 

 

 

лютий 
О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

Ю.Гарбуз березень 

77.  Проект Постанови про зміну в 

адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж 

Олександрівського району Донецької області 

(реєстр. №7311, н.д. М.Єфімов, В.Курило) 

 

 

лютий 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

Ю.Гарбуз березень 

78.  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) 

 

 

 

 

лютий 

 

 

 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

 

Ю.Гарбуз 
березень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56921
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№ 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) 

79.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

удосконалення процедури добровільного 

об'єднання територіальних громад (реєстр.  

№7467, н.д. О.Дехтярчук М.Федорук, 

І.Спориш, В.Курило, Г.Шверк, В.Пташник, 

В.Яніцький, О.Мусій, Т.Батенко, 

Л.Козаченко) 

лютий 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

Ю.Гарбуз березень 

80.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо удосконалення 

процедури відкликання депутатів місцевих 

рад (реєстр. №7239, н.д. О.Сугоняко) 

 

лютий 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

І.Ляшко березень 

81.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

нормативних актів України (щодо процедури 

відкликання депутатів місцевих рад) (реєстр. 

№7168, н.д. Ю.Левченко М.Головко, 

О.Осуховський, А.Іллєнко, О.Марченко) 

лютий 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

І.Ляшко березень 

82.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

професійного навчання державних 

службовців (реєстр. №7009, н.д. А.Шкрум, 

А.Вадатурський, О.Ледовських, О.Юринець, 

лютий 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

О.Маковський березень 



 25 

№ 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.Пташник, О.Сотник, О.Рябчин, Н.Кацер-

Бучковська, Ю.Бублик, Л.Зубач, І.Подоляк, 

В.Голуб, В.Курило, О.Мушак) 

83.  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  
березень 

84.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо регулювання відносин 

у сфері державної служби (реєстр. №7528, 

н.д. С.Власенко, О.Ледовських, А.Шкрум, 

О.Дехтярчук, Ю.Бублик, А.Река, М.Федорук, 

О.Бойко, В.Курило, С.Кудлаєнко, Л.Зубач, 

О.Березюк, В.Гуляєв) 

лютий 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

О.Маковський березень 

85.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про добровільне об'єднання 

територіальних громад" щодо добровільного 

приєднання територіальних громад сіл, 

селищ до територіальних громад міст 

обласного значення (реєстр. №6466, 

повторне друге читання) 

березень 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

Ю.Гарбуз 

 

 

 

квітень 
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№ 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) 

86.  Проект Закону про внесення змін та 

доповнень до Закону України "Про 

адміністративні послуги" щодо покращення 

умов надання адміністративних послуг 

(реєстр. №4267-1, н.д. Є.Соболєв, 

А.Романова, В.Пацкан, Л.Ємець, П.Костенко, 

М.Кобцев, Я.Маркевич, Д.Добродомов, 

І.Мельничук)  

березень 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

 

Г.Степанян квітень 

87.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про засади державної регіональної 

політики" (реєстр. №7446, КМУ, 

В.Гройсман) 

березень 

В.Курило 

А.Река 

О.Дехтярчук 

 

Г.Степанян квітень 

88.  Проект Закону про громадські слухання 

(реєстр. №2295а, н.д. О.Бойко, 

О.Ледовських, М.Федорук, О.Черненко, 

І.Попов, С.Кудлаєнко, В.Денисенко) 

березень 

 

О.Ледовських 

О.Бойко  

 

І.Ляшко 

Г.Степанян 

 

 

 

квітень 

89.  Проект Закону про місцеві ініціативи 

(реєстр. №2296а, н.д. О.Бойко, 

О.Ледовських, М.Федорук, О.Черненко, 

І.Попов, С.Кудлаєнко, В.Денисенко) 

березень 
О.Ледовських 

О.Бойко  

І.Ляшко 

Г.Степанян 
квітень 

90.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" (щодо Статуту територіальної 

 

березень 

 

 

 

 

 

І.Ляшко 

 

квітень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58495
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№ 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) 

громади та форм безпосередньої участі 

мешканців у здійсненні влади) (реєстр. 

№3634, н.д. Л.Зубач, О.Березюк, І.Подоляк) 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

91.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо статутів 

територіальних громад (реєстр. №7297, 

КМУ, В.Гройсман) 

березень 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

О.Бойко 

І.Ляшко 

 

 

квітень 

92.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо статутів 

територіальних громад (реєстр. № 7297-1, 

н.д. С.Заліщук, А.Шкрум) 

 

березень 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

О.Бойко  

І.Ляшко квітень 

93.  Проект Закону про публічні консультації 

(реєстр. №7453, КМУ, В.Гройсман) 

 

березень 
О.Ледовських 

О.Бойко 
І.Ляшко квітень 

94.  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 

95.  Проект Закону про внесення змін до Розділу 

ІV "Прикінцеві положення" Закону України 

"Про добровільне об'єднання територіальних 

громад" (щодо встановлення кінцевих 

 

березень 

 

 

 

О.Гончаренко 

 

 

 

Ю.Гарбуз  

 

 

 

квітень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57398
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№ 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) 

термінів) (реєстр. №6739, н.д. Я.Москаленко) М.Федорук 

96.  Проект Постанови про звернення до 

Президента України щодо присвоєння звання 

Героя України Аміні Окуєвій (посмертно) 

(реєстр. №7491, н.д. О.Ляшко, І.Мосійчук, 

Геращенко, А.Лозовий, Д.Лінько, 

І.Котвіцький) 

березень 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

 

Л.Дмитрук 

 
квітень 

97.  Проект Закону про внесення змін до статті 51 

Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" щодо узгодження 

окремих норм, які стосуються складу 

виконавчого комітету сільської, селищної, 

міської, районної у місті ради (реєстр. 

№5291, н.д. доопрацьований, н.д. Ю.Бублик) 

березень 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

Т.Корнієнко 

 

 

 

квітень 

 

98.  Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-територіальному устрої 

Київської області, зміну і встановлення меж 

Києво-Святошинського та Бородянського 

районів Київської області (реєстр. №7433, 

н.д. М.Гаврилюк) 

березень 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

Ю.Гарбуз 
квітень 

 

99.  Проект Постанови про відновлення 

історичної назви селища міського типу 

Новгородське Донецької області (реєстр. 

квітень 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

З.Семеген травень 
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№ 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) 

№5708, н.д. І.Шкіря) 

100.  Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-територіальному устрої 

Київської області, зміну і встановлення меж 

Києво-Святошинського, Бородянського 

районів, міста Ірпінь та селища Гостомель 

Київської області (реєстр. №5497, н.д. 

Я.Єдаков, Д.Стеценко) 

квітень 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

Ю.Гарбуз травень 

101.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" щодо звітування сільського, 

селищного, міського голови перед 

відповідною територіальною громадою 

(реєстр. №5340, доопрацьований  н.д. 

Ю.Бублик, А.Река) 

 

квітень 

 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

Т.Корнієнко 

 

 

 

травень 

 

102.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" (щодо уточнення повноважень 

органів місцевого самоврядування) (реєстр. 

№5334, н.д. Ю.Одарченко) 

 

квітень 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

І.Ляшко 
травень 

 

103.  Проект Закону про міські агломерації     
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№ 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) 

(реєстр. №6743, н.д. Л.Зубач, М.Федорук, 

О.Ледовських, О.Бойко. С.Кудлаєнко, 

О.Гончаренко, А.Шкрум, Л.Підлісецький, 

О.Сироїд, Ю.Бублик, Т.Пастух, А.Река, 

О.Березюк, В.Амельченко, О.Лаврик, 

В.Курило, І.Подоляк, А.Бабак, Р.Семенуха, 

І.Сисоєнко) 

 

квітень 

 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

 

Ю.Гарбуз  

травень 

 

104.  Проект Постанови про перейменування 

селища міського типу Новгородське 

Донецької області (реєстр. №5517, н.д. 

В.Кривенко, П.Кишкар) 

квітень 

 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

З.Семеген 
травень 

 

105.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

незастосування на території України 

окремих нормативно-правових актів 

комуністичного тоталітарного режиму та 

місцевого самоврядування, що суперечать 

Конституції та загрожують унітарному 

устрою України (реєстр. №4479, н.д. 

І.Луценко, Д.Добродомов, Б.Береза, 

Н.Веселова, А.Шкрум, Ю.Бублик, 

Ю.Тимошенко, Є.Соболєв) 

квітень 

 

 

 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

Ю.Бублик 

 

 

Ю.Гарбуз 

Т.Корнієнко 

травень 

 

106.  Проект Постанови про вжиття заходів щодо квітень О.Гончаренко Г.Степанян травень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58801
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№ 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) 

недопущення зменшення повноважень 

обласних рад у сфері надання дозволів на 

надрокористування (реєстр. №5137, н.д. 

А.Деркач, А.Артеменко, В.Дубіль) 

 Ю.Бублик 

 

 

107.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про добровільне об'єднання 

територіальних громад" (щодо коригування 

розрахунку обсягів фінансової підтримки 

бюджетів об'єднаних територіальних громад) 

(реєстр. №3009, н.д. Т.Козак) 

 

квітень 

 
О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

Ю.Гарбуз 
травень 

 

108.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо діяльності 

районних у місті рад (реєстр. №4802, н.д. 

С.Алєксєєв, Д.Білоцерковець) 

квітень 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

О.Бойко 

 

Т.Корнієнко 

Л.Дмитрук 

травень 

 

109.  Проект Закону про внесення змін до статті 46 

Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" щодо 

забезпечення гласності та відкритості 

місцевих рад (реєстр. №7071, н.д. О.Дубінін, 

В.Шевченко, В.Купрій, В.Дідич, 

О.Шевченко, Т.Батенко, І.Констанкевич) 

квітень 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

І.Ляшко 
травень 

 

110.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про місцеве самоврядування в 

 

 

 

О.Гончаренко 
І.Ляшко 

травень 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59388
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№ 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) 

Україні" (щодо поєднання економічної, 

соціальної та екологічної складових у 

програмах розвитку відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць) 

(реєстр. №7093, н.д. О.Недава) 

 

квітень 

 

Ю.Бублик 

 

111.  Проект Закону про Державний Прапор 

України (реєстр. №3334, друге читання) 

 

травень 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 
Г.Степанян 

 

червень 

112.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо функціонування 

районних рад (реєстр. №4165, н.д. О.Бойко, 

О.Ледовських, М.Федорук, Е.Матвійчук, 

П.Дзюблик, В.Кривенко, В.Пташник) 

 

травень 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

О.Бойко 

Ю.Гарбуз 

Л.Дмитрук 
червень 

113.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

покращення правового регулювання 

діяльності районних у місті рад (реєстр. 

№4802-1, н.д. Ю.Левченко) 

травень 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

О.Бойко 

 

Т.Корнієнко 

Л.Дмитрук 

червень 

114.  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 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56838
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58303
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№ 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) 

115.  Проект Закону про стимулювання розвитку 

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

травень 

 

В.Курило 

А.Река 
О.Данилюк червень 

116.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про службу в органах місцевого 

самоврядування" щодо захисту прав 

ветеранів військової служби (реєстр. №4834, 

н.д. С.Мельник) 

 

 

травень 

 

 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

О.Маковський червень 

117.  
Проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про державну службу» (щодо 

уточнення суб’єктів, на яких поширюється 

дія закону) (реєстр. №4867, н.д. Ю.Левченко) 

 

 

травень 

 

 

 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

О.Маковський 

 

 

червень 

118.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про державну службу" щодо 

скасування пенсійних привілеїв (реєстр. 

№4505, н.д. Ю.-Б.Шухевич) 

 

травень 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

О.Маковський червень 

119.  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, 

 

 

 

травень 

 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

Т.Корнієнко 

 

 

 

червень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59439
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58842
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№ 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.Заліщук, О.Юринець, О.Ляшко, І.Попов, 

А.Лозовий) 

120.  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) 

 

 

 

травень 

 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

Т.Корнієнко 
червень 

121.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про столицю України - місто-герой 

Київ" (реєстр. №2189а-2, н.д. В.Сташук, 

М.Томенко) 

травень 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

Т.Корнієнко 

 

червень 

122.  Проект Закону про Відкритий Перелік 

об'єктів права комунальної власності (реєстр. 

№4966, н.д. О.Ляшко, В.Галасюк, 

В.Амельченко, В.Вовк, А.Кошелєва, 

Б.Матківський, Ю.Соловей, С.Лещенко, 

А.Іванчук, О.Романовський) 

травень 

В.Курило 

А.Река 

Ю.Бублик 

О.Данилюк червень 

123.  Проект Постанови про визнання такими, що 

втратили чинність Укази Президії Верховної 

Ради РРФСР "Про перейменування районів і 

районних центрів Кримської АРСР від 14 

грудня 1944 року, "Про перейменування 

травень 

 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

М.Семеген червень 

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
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№ 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) 

сільських Рад і населених пунктів Кримської 

області" від 21 серпня 1945 року, "Про 

перейменування населених пунктів 

Кримської області на території Автономної 

Республіки Крим" від 18 травня 1948 рок 

(реєстр. №5121, н.д.О.Юринець, 

М.Джемілєв, І.Суслова, В.Пташник, 

Д.Добродомов) 

124.  Проект Закону про особливості управління 

окремими територіями Донецької та 

Луганської областей (реєстр. №4297, н.д. 

В.Німченко, Ю.Воропаєв, С.Матвієнков, 

С.Сажко, С.Дунаєв, Ю.Мороко)  

 

 

травень 

 

 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

Т.Корнієнко 

 

 

червень 

125.  Проект Постанови про визнання такою, що 

втратила чинність Постанови Верховної Ради 

України "Про перейменування окремих 

населених пунктів та районів" (реєстр. 

№4202, н.д. Є.Мураєв) 

 

 

 

травень 

 

 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

 

Ю.Гарбуз 

 

червень 

126.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Херсонського міського 

голови (місто Херсон, Херсонська область) 

(реєстр.  №6122, н.д. Ю.Одарченко) 

червень 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

 
липень 

127.  Проект Постанови про призначення червень  Л.Дмитрук липень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58512
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58373
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61206
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№ 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) 

позачергових виборів Полтавського міського 

голови (Полтавська міська рада Полтавської 

області) (реєстр. №6310, н.д. С.Каплін, 

К.Іщейкін) 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

 

128.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Одеського міського 

голови (реєстр. №4530, н.д. П.Кишкар, 

В.Кривенко) 

червень 

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

 
липень 

129.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Одеського міського 

голови та Одеської міської ради (реєстр. 

№6709, н.д. А.Іллєнко, Ю.Левченко, 

М.Головко, О.Марченко, О.Осуховський) 

червень 

 

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

 

 

Л.Дмитрук 

 

липень 

130.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів депутатів Мар'їнської 

районної ради Донецької області (реєстр. 

№6476, н.д. О.Білий, І.Шурма,  

А.Мартовицький, М.Папієв, Ю.Павленко, 

Я.Безбах,Ю.Воропаєв,С.Тарута, 

Є.Балицький) 

червень 

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

 
липень 

131.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів депутатів 

Конотопської міської ради Конотопського 

червень 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

 
липень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58890
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№ 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) 

району Сумської області (реєстр. №7025, н.д. 

А..Іллєнко, О.Осуховський) 

132.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Чернівецького 

міського голови та Чернівецької міської ради 

(реєстр. №7050, н.д. С.Лещенко) 

червень 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

 
липень 

133.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів депутатів Чернівецької 

міської ради (26 листопада 2017 року)  

(реєстр. №6680, н.д. М.Бурбак, М.Федорук) 

червень 

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

 
липень 

134.  Проект Постанови про дострокове 

припинення повноважень Миколаївської 

міської ради та призначення позачергових 

виборів ради  (реєстр. №7057, н.д. А.Ільюк) 

червень 

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

 
липень 

135.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів депутатів 

Миколаївської міської ради та 

Миколаївського міського голови (реєстр. 

№7070, н.д. С.Каплін) 

червень 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

 
липень 

136.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Миколаївського 

міського голови (Миколаївська область)  

(реєстр. №7189, н.д. А.Ільюк) 

червень 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

 
липень 
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№ 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) 

137.  Проект Постанови про дострокове 

припинення повноважень Миколаївської 

міської ради та призначення позачергових 

виборів ради (4 березня 2018 року) (реєстр. 

№7196, н.д. В.Кривенко, П.Кишкар) 

червень 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

 
липень 

138.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Луцького міського 

голови Волинської області  (реєстр. №7170, 

н.д. І.Гузь, І.Констанкевич) 

червень 

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

 
липень 

139.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів депутатів Наталівської 

сільської ради Запорізького району 

Запорізької області (1 квітня 2018 року) 

(реєстр. №7495, н.д. І.Артюшенко, 

І.Мельничук, Ю.Мамчур, С.Валентиров, 

Д.Лубінець, О.Черненко) 

червень 

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

 
липень 

140.  Проект Закону про призначення перших 

виборів до районних у місті Києві рад 

(реєстр. №4227, н.д. Є.Соболєв, Л.Ємець, 

Т.Острікова, О.Сироїд, В.Войціцька, 

В.Івченко, А.Шкрум, П.Костенко, 

Р.Семенуха, Н.Веселова, Ю.Левченко)  

червень 

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

 
липень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58399
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№ 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) 

141.  Проект Постанови про дострокове 

припинення повноважень Агрономічної 

сільської ради Вінницького району 

Вінницької області у зв'язку з діями, що 

порушують Конституцію України і Закони 

України, суперечать державним інтересам, 

підривають засади місцевого 

самоврядування, та призначення 

позачергових виборів (реєстр. №6410, н.д. 

А.Шинькович) 

червень 

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

 
липень 

142.  Проекти постанов про призначення 

позачергових місцевих виборів 

 

протягом сесії 
О.Ледовських 

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

протягом 

сесії 

143.  Проекти постанов з питань адміністративно-

територіального устрою 

 
протягом сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

Ю.Гарбуз 
протягом 

сесії 
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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 скасування привілеїв у пенсійному забезпеченні 

(реєстр. №1087, н.д. Ю.Шухевич) 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

О.Маковський 

2.  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 

3.  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 

4.  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 

5.  Проект Закону про вогнепальну зброю цивільного призначення 

(реєстр. №1135, н.д. С.Каплін) 

 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

Т.Корнієнко 

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
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=52560
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6.  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 

7.  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 

8.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо правового врегулювання роботи громадських 

об'єднань та приведення нормативно-правових актів до норм 

чинного законодавства)  (реєстр. №1232, н.д. Ю.Бублик, 

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

 

протягом 

сесії 

 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

 

І.Ляшко 

 

9.  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 

10.  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 

11.  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 

12.  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 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=52596
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=52663
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=52685
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=52705
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=52710
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=52901
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=53131
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13.  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 

14.  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 

15.  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 

16.  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 

17.  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 

18.  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 

19.  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 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=53137
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53172
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=53631
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=53715
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=53732
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=53769
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20.  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, 

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

В.Романюк, О.Лівік) 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

 

І.Ляшко 

21.  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 

 

22.  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 

 

23.  Проект Закону про зелені насадження міст та інших населених 

пунктів (реєстр. №2013а, доопрацьований, н.д. Є.Балицький, 

О.Ревега) 

 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

 

Ю.Гарбуз 

24.  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 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55431
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55432
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55611
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55455
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=53925


 44 

25.  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 

26.  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 

27.  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 

28.  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 

29.  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 

30.  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 

31.  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 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55561
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55567
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55568
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=53952
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55625
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55640
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54026
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32.  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 

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

О.Вілкул, Д.Шпенов) 

 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

О.Бойко  

Л.Дмитрук 

34.  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 

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

В.Нестеренко) 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

О.Бойко  

Л.Дмитрук 

36.  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 

37.  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 

38.  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 

39.  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 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55689
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55896
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55910
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55941
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55702
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55734
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54115
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54117
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40.  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 

41.  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 

42.  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 

43.  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 

44.  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 

 

45.  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 

46.  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 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54124
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54131
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55800
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55812
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54198
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55939
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54295
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47.  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 

48.  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 

49.  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 

 

50.  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 

51.  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 

52.  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 

53.  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 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54392
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54339
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54422
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54425
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=54448
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54463
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54.  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 

55.  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 

56.  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 

57.  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 

58.  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 

59.  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 діяльності на території Донецької і Луганської 

областей) (реєстр.  №2475,  н.д. С.Сажко) 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

 

Т.Корнієнко 

60.  Проект Закону про внутрішній водний транспорт (реєстр.  

№2475а-3,  н.д. А.Вадатурський, автор. колектив) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

І.Ляшко 

61.  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 

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
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=54508
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=54550
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
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62.  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 

63.  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 

64.  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 

65.  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 

66.  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 

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

О.Фельдман) 

 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

О.Бублик 

Г.Степанян 

68.  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 

69.  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 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54601
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54630
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=54747
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=54903
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
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70.  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 

71.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення надання нотаріальних послуг в сільській 

місцевості  №2819, н.д. Д.Шпенов) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

Т.Корнієнко 

 

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

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

А.Тетерук) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

Ю.Бублик 

О.Данилюк 

73.  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 

74.  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 

75.  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 

76.  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 

77.  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 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55063
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55192
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55238
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56351
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56435
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56451
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78.  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 

79.  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 

80.  Проект Виборчий кодекс України  (реєстр. №3112-1, н.д. А.Парубій, 

О.Черненко, Л.Ємець) 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

81.  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 

82.  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 

83.  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 

84.  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 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56484
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56485
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56671
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56491
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56530
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56865
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56683
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85.  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 

86.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо поліпшення енергоефективності в освітленні) 

(реєстр. №3245, доопрацьований, н.д. О.Недава, І.Рибак, А.Бабак, 

О.Рябчин) 

протягом 

сесії 

 

В.Курило 

А.Река 
 

 

Г.Степанян 

87.  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 

88.  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 

89.  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 

90.  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 

91.  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 

92.  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=56695
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56712
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56742
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56744
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56787
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56859
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56879
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56887
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93.  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 

94.  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 

95.  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 

96.  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 

97.  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 

98.  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 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56896
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56907
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57163
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
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99.  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 

100.  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 

101.  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 

102.  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 

103.  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 

104.  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 

105.  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=57308
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57310
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57396
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57320
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57338
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57368
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57415
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106.  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 

107.  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 

108.  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 

109.  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 

110.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(урівняти в правах одержання податкових надходжень сільські, 

селищні громади та міста районного значення з об'єднаними 

територіальними громадами) (реєстр. №3754-1, н.д. В.Ничипоренко) 

протягом 

сесії 

 

В.Курило 

А.Река  

 

 

 

О.Маковський 

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

вимог фінансового контролю з метою запобігання корупції (реєстр. 

№3787, н.д. А.Парубій, О.Сироїд, М.Найєм, С.Заліщук, С.Лещенко, 

А.Шкрум, І.Попов, О.Рябчин) 

 

протягом 

сесії 

О.Ледовських  

А.Шкрум  
 

 

О.Маковський 

112.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо врегулювання пошукової діяльності) (реєстр. №3804, 

н.д. Є.Мураєв) 

 

протягом 

сесії 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

 

 

Л.Дмитрук 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57466
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57603
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57717
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57697
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57711
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113.  Проект Постанови про подальшу роботу над законопроектом про 

внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) 

(реєстр. №3805, н.д. О.Сотник, О.Сироїд, О.Опанасенко, 

Л.Підлісецький, С.Семенченко, П.Костенко, Р.Сидорович, (автор. 

колектив) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

 

О.Данилюк 

114.  Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (щодо державних нагород) 

(реєстр. №3847, н.д. О.Мусій) 

 

протягом 

сесії 

 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

 

Л.Дмитрук 

115.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо справедливого розподілу земель у процесі 

приватизації державних підприємств, установ та організацій 

(реєстр. №3866, н.д. О.Кулініч, С.Лабазюк, О.Бакуменко, 

П.Юрчишин, В.Давиденко, В.Лунченко, І.Бриченко, М.Люшняк, 

І.Мірошніченко, М.Кучер, В.Ничипоренко) 

протягом 

сесії 

 

В.Курило 

А.Река  

 

 

 

О.Маковський 

Ю.Гарбуз 

116.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення порядку застосування 

відповідальності до посадових та службових осіб державних органів 

та органів місцевого самоврядування (реєстр. №3869, н.д. О.Ляшко, 

В.Галасюк, Т.Острікова, А.Антонищак, О.Кірш, П.Ванат, 

А.Геращенко, Л.Ємець, О.Ледовських, О.Продан) 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

 

 

О.Маковський 

117.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення рівності та прозорості доступу суб'єктів 

господарювання до об'єктів державного і комунального майна 

(реєстр. №4008, н.д. Ю.Соловей, С.Кіраль) 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

 

І.Ляшко 

118.  Проект Закону про упаковку та відходи упаковки (реєстр. №4028, 

доопрацьований, н.д. А.Бабак, О.Недава, (інші) 

 

протягом 

сесії 

В.Курило 

А.Река 

Т.Корнієнко 

119.  Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України (щодо захисту авторитету держави) (реєстр. №4029, н.д. 

К.Матейченко) 

 

протягом 

сесії 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

 

Г.Степанян 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57712
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57978
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58018
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58021
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58045
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120.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо захисту громадського здоров'я від шкідливого 

впливу тютюнового диму) (реєстр. №4030а, н.д. О.Богомолець, 

О.Мусій, П.Унгурян, Г.Гопко, О.Юринець, А.Романова, М.Головко, 

І.Сисоєнко, Д.Білоцерковець, О.Корчинська, О.Кириченко, 

І.Луценко, Р.Романюк, Т.Острікова, К.Іщейкін, Т.Бахтеєва, 

Ю.Мірошниченко) 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

 

І.Ляшко 

121.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо регулювання торгівлі тютюновими виробами та 

запровадження спеціалізованих місць торгівлі тютюновими 

виробами) (реєстр. №4030а-1, н.д. О.Масоріна) 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

І.Ляшко 

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

організації діяльності Кабінету Міністрів України, центральних 

органів виконавчої влади, інших державних органів та 

уповноважених державою суб'єктів господарювання з метою 

приведення їх до чинної Конституції України (реєстр. №4032а, н.д. 

С.Тарута, О.Кірш, В.Чумак, Л.Козаченко) 

протягом 

сесії 

 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

Ю.Бублик 

 

 

 

 

О.Данилюк 

123.  Проект Закону про захист прав осіб, які проходять опитування 

(дослідження) на поліграфі (реєстр. №4094, н.д. А.Тетерук) 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

О.Маковський 

124.  Проект Закону про поліграфологічну діяльність (реєстр. №4094-1, 

н.д. А.Журжій)  

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

О.Маковський 

125.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи" (щодо забезпечення органами 

місцевого самоврядування виділення земельних ділянок особам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи під будівництво 

гаражів для автомобілів) (реєстр. №4112,  н.д. О.Сугоняко) 

 

протягом 

сесії 

 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

 

 

І.Ляшко 

126.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо удосконалення механізму фінансування регіонального 

розвитку (реєстр. №4152, н.д. П.Ванат, О.Романовський, 

Я.Маркевич, Я.Безбах, Р.Сольвар)  

протягом 

сесії 

 

В.Курило 

А.Река 

 

 

О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58203
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58326
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58233
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58286
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127.  Проект Закону про внесення змін до законодавства України (щодо 

посилення захисту державних символів України та уточнення 

обставин їх використання) (реєстр. №4178, н.д. О.Дехтярчук, 

М.Бурбак, О.Березюк, О.Ляшко, Ю.Тимошенко, Ю.Мірошниченко, 

Я.Москаленко, В.Бондар, С.Рудик, А.Лозовой, А.Бабак) 

протягом 

сесії 

 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

 

 

 

Г.Степанян 

128.  Проект Закону про внесення змін до Житлового кодексу 

Української РСР (щодо реалізації положень Закону України про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки) (реєстр. №4189, н.д. Г.Шверк) 

протягом 

сесії 

 

 

В.Курило 

А.Река 

 

 

 

Г.Степанян 

129.  Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо особливостей визначення коефіцієнта індексації нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів та інших земель 

несільськогосподарського призначення) (реєстр. №4206, н.д. 

Є.Мураєв) 

протягом 

сесії 

 

 

В.Курило 

А.Река 

 

 

 

О.Маковський 

130.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо фінансування видатків на органи місцевого самоврядування 

сіл, селищ, міст районного значення) (реєстр. №4208,  

доопрацьований, н.д. Ю.Дерев’янко, В.Івченко) 

протягом 

сесії 

В.Курило 

А.Река 

 

О.Маковський 

131.  Проект Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні 

положення" Податкового кодексу України щодо проекту 

"Завершення будівництва метрополітену у місті Дніпропетровську" 

(реєстр. №4225, н.д. М.Курячий, І.Куліченко, А.Павелко) 

протягом 

сесії 

 

В.Курило 

А.Река 

 

 

Г.Степанян 

132.  Проект Закону про Фінансову поліцію (реєстр. №4228, н.д. 

Т.Острікова, А.Журжій, М.Курячий,  М.Кобцев, А.Євлахов, 

В.Галасюк,  В.Войціцька, О.Кірш, А.Антонищак) 

 

 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

О.Маковський 

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

регулювання містобудівної діяльності" щодо пайової участі (реєстр. 

№4243, н.д. Ю.Бублик, О.Ревега) 

 

протягом 

сесії 

В.Курило 

А.Река 

Г.Степанян 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58321
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58360
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58377
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58378
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58397
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58400
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58416
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134.  Проект Закону про вільну (спеціальну) економічну зону "Порто-

франко" (реєстр. №4245, н.д. В.Рабінович, М.Скорик, С.Ківалов, 

О.Пресман, А.Кіссе) 

 

протягом 

сесії 

 

В.Курило 

А.Река 

 

О.Данилюк 

135.  Проект Постанови про першочергове забезпечення житлом 

внутрішньо переміщених осіб (переселенців з Донецької, 

Луганської областей та Автономної Республіки Крим) (реєстр. 

№4264, н.д. А.Іллєнко, О.Осуховський, О.Марченко, М.Головко) 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

Т.Корнієнко 

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

автомобільний транспорт" щодо участі представників органів 

місцевого самоврядування у діяльності конкурсного комітету 

органу виконавчої влади (реєстр. №4265, н.д. О.Дехтярчук, 

М.Бурбак, С.Євтушок, О.Ревега, В.Гуляєв) 

 

протягом 

сесії 

 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

 

 

Г.Степанян 

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

зайнятість населення" (нова редакція) та інших пов'язаних 

законодавчих актів (реєстр. №4279, н.д. О.Вілкул, Д.Колєсніков, 

Д.Шпенов) 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

 

О.Данилюк 

138.  Проект Закону про внесення змін до статті 40 Закону України "Про 

регулювання містобудівної діяльності" (щодо забезпечення 

житлових прав громадян) (реєстр. №4282, н.д. С.Міщенко) 

 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

Г.Степанян 

139.  Проект Закону про внесення змін до статті 40 Закону України "Про 

регулювання містобудівної діяльності" (щодо безоплатної передачі 

до комунальної власності відповідного населеного пункту частини 

житлових приміщень у спорудженому будинку) (реєстр. №4282-1, 

н.д. Д.Голубов) 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

 

Г.Степанян 

140.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо визначення цільового призначення земельних 

ділянок, зайнятих полезахисними лісовими смугами (реєстр. №4296,  

н.д. Ю.Бублик) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

 

Ю.Гарбуз 

141.  Проект Закону про правовий режим майна загальносоюзних 

громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР 

(реєстр. №4336, н.д. І.Луценко, Н.Веселова, А.Корнацький) 

 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

О.Данилюк 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58419
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58446
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58447
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58464
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58468
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58489
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58501
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58571
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142.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо оптимального розподілу надходжень від податку на доходи 

фізичних осіб (реєстр. №4345, н.д. Г.Заболотний, О.Ревега) 

 

протягом 

сесії 

 

В.Курило 

А.Река 

 

 

О.Маковський 

143.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення 

державного контролю за використанням і охороною земель (реєстр. 

№4355, н.д. О.Кулініч та інші) 

 

протягом 

сесії 

 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

 

 

Ю.Гарбуз 

144.  Проект Закону про внесення змін до статті 78 Конституції України 

щодо створення політичних передумов для стабільної та ефективної 

роботи Кабінету Міністрів України (реєстр. №4357, н.д. О.Ляшко та 

інші) 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

 

О.Данилюк 

145.  Проект Закону про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях 

(реєстр. №4360, н.д. О.Третьяков, М.Бурбак, Ю.-Б.Шухевич, 

Г.Загорій, Є.Рибчинський, М.Гаврилюк) 

 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

Г.Степанян 

146.  Проект Закону про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про 

пенсії за особливі заслуги перед Україною" (щодо встановлення 

пенсії за особливі заслуги перед Україною депутатам всього 

чотирьох і більше скликань міських, селищних та сільських рад) 

(реєстр. №4376, н.д. Ю.Дерев'янко) 

 

протягом 

сесії 

 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

Ю.Бублик 

 

 

 

О.Маковський 

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

регулювання містобудівної діяльності" (щодо розширення видів 

містобудівної документації на місцевому рівні) (реєстр. №4390, н.д. 

В.Пташник, М.Іонова, М.Федорук, О.Ледовських, О.Бойко, 

Ю.Бублик, А.Шкрум, О.Дехтярчук, І.Геращенко, І.Луценко) 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

 

 

Ю.Гарбуз 

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

вибори" (щодо уточнення окремих положень) (реєстр. №4392, н.д. 

О.Бойко, О.Ледовських, Р.Князевич) 

 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

149.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо електронного виборчого процесу (реєстр. №4404, н.д. 

О.Скрипник та інші) 

 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

 

Л.Дмитрук 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58594
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58610
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58612
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58615
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58662
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58686
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58687
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58703
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150.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

реформування державних і комунальних друкованих засобів 

масової інформації" (щодо непоширення дії Закону на друковані 

засоби масової інформації органів сектору безпеки і оборони) 

(реєстр. №4412, н.д. Д.Тимчук, С.Висоцький, І.Вінник, П.Дзюблик, 

А.Тетерук) 

 

 

протягом 

сесії 

 

 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

 

 

 

О.Данилюк 

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

запобігання корупції (реєстр. №4416, н.д. О.Співаковський, 

Є.Соболєв, С.Хлань, А.Гордєєв, О.Жолобецький, В.Чумак, 

О.Гончаренко, Т.Кремінь)  

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

О.Бойко 

 

І.Ляшко 

Л.Дмитрук 

152.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо встановлення кримінальної відповідальності для 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування за підприємницьку діяльність, з використанням 

офшорних зон та визначення підслідності злочину) (реєстр. №4439, 

н.д. С.Міщенко) 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

 

 

О.Маковський 

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

забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб (реєстр. 

№4471, н.д. О.Вілкул, О.Білий, А.Гальченко, С.Дунаєв, 

Д.Колєсніков, Н.Королевська, В.Німченко, К.Павлов, М.Папієв, 

С.Сажко, Д.Шпенов, І.Шурма, Н.Шуфрич) 

 

протягом 

сесії 

 

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

 

 

Л.Дмитрук 

154.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо пенсійного забезпечення осіб, які працюють у зоні відчуження 

і зоні безумовного (обов'язкового) відселення (реєстр.  №4513, н.д. 

В.Кривенко, А.Дирів) 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

 

 

О.Маковський 

155.  Проект Закону про внесення змін до Цивільного кодексу України 

(щодо позовної давності) (реєстр. №4521, н.д. В.Денисенко) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

О.Данилюк 

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

природно-заповідний фонд України" (щодо повноважень в галузі 

охорони навколишнього природного середовища) (реєстр. №4551, 

КМУ, В.Гройсман) 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

 

О.Данилюк 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58711
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58717
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58749
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58791
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58851
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58861
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58936
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157.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо керівництва єдиною державною системою цивільного 

захисту (реєстр. №4553, КМУ, В.Гройсман) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

О.Данилюк 

158.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення надання адміністративних послуг 

суб'єктам господарювання (реєстр.  №4562, КМУ, В.Гройсман) 

протягом 

сесії 

 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

 

Г.Степанян 

159.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у 

зв'язку з прийняттям Закону України "Про адміністративні послуги" 

(реєстр. №4564, КМУ, В.Гройсман) 

 

протягом 

сесії 

 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

 

Г.Степанян 

160.  Проект Закону про соціальні послуги (реєстр. №4607, КМУ, 

В.Гройсман) 

протягом 

сесії 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

 

Г.Степанян  

161.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення пенсійного забезпечення, 

запровадження єдиних принципів нарахування пенсій та скасування 

привілеїв у пенсійному забезпеченні (реєстр. №4608-2, н.д.Ю.-

Б.Шухевич (автор. колектив) 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

 

 

О.Маковський 

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

накопичувальної системи загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування та сприяння досягненню бездефіцитності 

бюджету Пенсійного фонду (реєстр. №4608-3, н.д. Н.Королевська, 

Ю.Солод) 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

 

 

О.Маковський 

163.  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 шанобливого ставлення до пам'яті 

про перемогу над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років 

та ветеранів війни) (реєстр. №4632, н.д. А.Яценко) 

протягом 

сесії 

 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

 

 

 

Л.Дмитрук 

164.  Проект Закону про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про 

використання земель оборони" щодо підвищення ефективності 

використання виділених земельних ділянок (реєстр. №4638, КМУ, 

В.Гройсман) 

 

 

протягом 

сесії 

 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

 

Ю.Гарбуз 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58938
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58947
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58949
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58990
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59230
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59028
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59035
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165.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги (реєстр. 

№4652, н.д. Ю.Бойко та інші) 

протягом 

сесії 

 

С.Кудляєнко 

О.Дехтярчук 

 

Г.Степанян 

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

влади" щодо переліку осіб, які підлягають люстрації (реєстр.  

№4688, н.д. А.Денисенко) 

 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

О.Маковський 

167.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо зміцнення фінансової незалежності бюджетів об'єднаних 

територіальних громад) (реєстр. №4690, н.д. О.Довгий та інші) 

 

протягом 

сесії 

 

В.Курило 

А.Река 

 

 

О.Данилюк 

168.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про єдиний 

збір, який справляється у пунктах пропуску через державний 

кордон України" (щодо перерахунку єдиного збору до Державного 

бюджету України та місцевих бюджетів) (реєстр. №4699, н.д. 

Г.Тіміш, О.Юринець, К.Іщейкін, О.Сугоняко, О.Лівік, В.Пацкан, 

О.Черненко, О.Білозір, В.Севрюков, М.Люшняк, І.Рибак,  В.Ар'єв) 

протягом 

сесії 

 

В.Курило 

А.Река 

 

 

 

О.Маковський 

169.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у сфері засудження тоталітарних режимів щодо приведення 

їх у відповідність до вимог статті 10 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод (реєстр. №4701, н.д. А.Парубій, 

Г.Гопко, О.Юринець) 

протягом 

сесії 

 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

 

 

 

Г.Степанян 

170.  Проект Закону про заборону проведення виборів народних 

депутатів України та місцевих виборів на тимчасово окупованій 

території (реєстр. №4719, н.д. Ю.Дерев’янко) 

 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

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

особливостей здійснення права власності у багатоквартирному 

будинку (реєстр. №4743, н.д. О.Вілкул,  А.Гальченко, К.Павлов) 

 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

Г.Степанян 

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

забезпечення перейменування географічних об'єктів за 

результатами громадських слухань або загальних зборів 

територіальних громад  (реєстр. №4754, н.д. В.Рабінович, Є.Мураєв) 

 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

 

Ю.Гарбуз 

І.Ляшко 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59060
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59146
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59150
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59170
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59178
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59222
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59270
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59282
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173.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва (реєстр. 

№4775, КМУ, В.Гройсман) 

 

протягом 

сесії 

 

В.Курило 

А.Река 

 

О.Данилюк 

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

громадські об'єднання" (щодо врегулювання діяльності 

всеукраїнських громадських об'єднань та їх місцевих осередків з 

статусом юридичної особи) (реєстр. №4816, н.д. Д.Добродомов, 

Я.Маркевич, С.Соболєв, В.Голуб, О.Мусій, Б.Матківський, 

О.Юринець, Л.Ємець, А.Антонищак) 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

 

 

І.Ляшко 

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

стимулювання використання побутових відходів як 

альтернативного джерела енергії (реєстр. №4835-д, н.д. 

О.Домбровський, І.Кононенко, А.Лопушанський (автор.колектив) 

 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

 

І.Ляшко 

176.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо участі громадських об'єднань у реалізації публічних 

завдань та наданні суспільних послуг (реєстр. №4842, н.д. 

А.Шкрум, І.Подоляк, Л.Зубач, О.Юринець, А.Река, О.Березюк, 

О.Лаврик, С.Євтушок, В.Пташник, М.Хміль, О.Ревега) 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

І.Ляшко 

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

вибори" щодо врегулювання процедури ухвалення рішення партії 

про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах 

№4843, н.д. С.Соболєв, І.Кириленко, Т.Пастух, Л.Ємець, О.Ляшко) 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

 

 

Л.Дмитрук 

178.  Проект Закону про спеціальну (вільну) економічну зону "Одеса - 

європейське вікно України" (реєстр. №4873, н.д. В.Рабінович) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

О.Данилюк 

179.  Проект Закону про внесення змін до статті 209 Земельного кодексу 

України (щодо встановлення додаткових напрямків використання 

коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва) (реєстр. 

№4893, н.д М.Довбенко, Я.Дубневич, Л.Козаченко, М.Люшняк, 

А.Матвієнко, А.Кіт, Г.Тіміш) 

 

протягом 

сесії 

В.Курило 

А.Река 

 

 

О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59317
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59412
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62379
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59457
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59458
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180.  Проект Закону про внесення змін до статті 209 Земельного кодексу 

України (щодо встановлення додаткових напрямів використання 

коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва) (реєстр. 

№4893-1, н.д. Р.Сольвар) 

протягом 

сесії 

В.Курило 

А.Река 

 

 

О.Маковський 

181.  Проект Закону про розвиток сільського господарства та сільських 

територій в 2017 - 2022 рр. (інтегральне село) (реєстр. №4945, н.д. 

А.Деркач, С.Лабазюк, Д.Шенцев, В.Бандуров, В.Литвин, 

І.Бриченко, А.Артеменко, В.Дубіль, М.Головко, С.Валентиров) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

 

Ю.Гарбуз 

182.  Проект Закону про внесення змін до розділу VIІІ "Прикінцеві та 

перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" 

(щодо сплати суб'єктами господарювання, які перебувають на 

обліку в органах доходів і зборів, розташованих на території 

населених пунктів, в яких органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження та населених пунктів, розташованих 

на лінії зіткнення, єдиного внеску на загальнообов'язкове 

страхування) (реєстр. №4973, н.д. Д.Лубінець, О.Недава, М.Єфімов, 

С.Валентиров, О.Пономарьов) 

 

протягом 

сесії 

 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

 

 

 

 

Т.Корнієнко 

183.  Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо зняття обмеження мінімального розміру орендної плати за 

земельні ділянки державної та комунальної власності та надання 

повноважень по його встановленню органам місцевого 

самоврядування (реєстр. №4978, н.д. С.Рудик, К.Іщейкін, 

В.Кривенко, П.Кишкар, В.Голуб, О.Петренко, П.Ванат, 

В.Шкварилюк, І.Крулько, К.Павлов, О.Медуниця, А.Деркач, 

В.Амельченко, І.Молоток, М.Головко, О.Супруненко)  

 

протягом 

сесії 

 

В.Курило 

А.Река 

 

 

 

 

О.Маковський 

184.  Проект Закону про садівничі, городні та дачні неприбуткові 

громадські об'єднання (реєстр. №4980, н.д. С.Кудлаєнко) 

 

 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

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

удосконалення оборонно-мобілізаційних питань (реєстр. №4988, 

н.д. Ю.Мамчур) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

О.Данилюк 

186.  Проект Закону про спеціальний статус потерпілого від особливо 

тяжкого злочину проти життя та здоров'я, відшкодування 

матеріальної, моральної шкоди таким особам державою зі 

обов'язковим зверненням регресу до засудженого (реєстр. №4991, 

н.д. С.Кудлаєнко) 

протягом 

сесії 

В.Курило 

А.Река 

 

 

О.Маковський 

187.  
Проект Закону про внесення змін до статті 46 Закону України "Про 

місцеві вибори" (реєстр. №5016, н.д. А.Денисенко) 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

188.  

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо надання можливості органам місцевого самоврядування 

враховувати кон'юнктуру ринку при визначенні розміру ставки 

туристичного збору (реєстр. №5104, н.д. А.Вадатурський, 

А.Романова, Р.Мацола, А.Шинькович, М.Кобцев, В.Кривенко, 

А.Шкрум, Д.Силантьєв) 

протягом 

сесії 

 

В.Курило 

А.Река 

 

 

 

 

О.Маковський 

189.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

військово-цивільних адміністрацій (реєстр. №5111, н.д. І.Вінник,  

І.Мельничук, О.Співаковський) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

О.Данилюк 

190.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо скасування пільг на забезпечення житлом суддів, 

прокурорів, поліцейських та державних службовців)  (реєстр. 

№5149, н.д. Є.Мураєв) 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

 

 

О.Маковський 

191.  

Проект Закону про внесення змін до чинного законодавства щодо 

відновлення можливості апеляційного та касаційного оскарження 

прокурором, органом державної влади, органом місцевого 

самоврядування чи іншим суб'єктом владних повноважень (реєстр. 

№5151,  н.д. Р.Сольвар, Б.Розенблат) 

 

протягом 

сесії 

 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

 

 

О.Данилюк 

192.  

Проект Закону про проведення перевірки стану здоров'я осіб, які 

займають вищі державні посади (реєстр. №5161, н.д. Є.Мураєв) 

 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

О.Маковський 

http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/8473
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18005
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18005
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193.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України" (щодо ресторанного господарства)  (реєстр. №5186, н.д. 

С.Тарута) 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

І.Ляшко 

194.  

Проект Закону про внесення зміни до Бюджетного кодексу України 

щодо удосконалення процедурних питань (реєстр. №5207, н.д. 

О.Юринець) 

протягом 

сесії 

 

В.Курило 

А.Река 

 

О.Маковський 

195.  

196.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо заборони продажу земель сільськогосподарського 

призначення (реєстр. №5246, н.д. В.Німченко, А.Мартовицький, 

С.Матвієнков, О.Нечаєв, С.Сажко, І.Шурма)  

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

 

 

Ю.Гарбуз 

197.  

Проект Закону про внесення зміни до частини сьомої статті 108 

Бюджетного кодексу України (щодо делегування повноважень 

виконавчим органам місцевих рад)  (реєстр. №5269, н.д. О.Довгий) 

протягом 

сесії 

 

В.Курило 

А.Река 

 

О.Маковський 

198.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення відкритості та удосконалення функціонування 

Державного реєстру виборців (реєстр. №5310, н.д. В.Сташук, 

Я.Маркевич, Г.Тіміш, А.Євлахов, А.Геращенко, О.Опанасенко, 

І.Васюник, В.Парасюк, Ю.Левченко, О.Кодола) 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

 

 

Л.Дмитрук 

199.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо 

зняття заробітної платні з народного депутата за прогули та 

порушення Регламенту)  (реєстр. №5328, н.д. О.Мушак, А.Шкрум, 

В.Голуб, І.Луценко, В.Пташник, О.Черненко, І.Крулько, О.Рябчин, 

А.Романова, О.Юринець, Я.Маркевич, О.Сотник, І.Подоляк, 

С.Заліщук, Л.Ємець, М.Найєм) 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

 

 

Ю.Гарбуз 

200.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо зняття обмежень права на страйк (реєстр. №5382, н.д. 

С.Каплін) 

 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

О.Маковський 

201.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

запобігання корупції" щодо розширення сфери застосування 

спеціальних перевірок  (реєстр. №5409, н.д. Д.Силантьєв,  

Г.Кривошея, В.Гусак, Д.Лінько, Ю.Павленко, С.Рибалка) 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

 

О.Маковський 

http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18133
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/6548
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202.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо заборони особам, уповноваженим на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, перебувати на 

окупованій території (реєстр. №5415, н.д. В.Купрій, В.Дідич, 

А.Денисенко) 

 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

Т.Корнієнко 

203.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо набуття (припинення) громадянства України, 

громадянства (підданства) іншої держави або громадянств 

(підданств) інших держав  (реєстр. №5433, н.д. А.Тетерук, Л.Ємець) 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

 

О.Маковський 

204.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо фінансування капітального ремонту багатоквартирних 

будинків) (реєстр. №5458, н.д. Ю.Левченко, А.Іллєнко, М.Головко, 

О.Осуховський, О.Марченко) 

протягом 

сесії 

В.Курило 

А.Река 

 

О.Маковський 

205.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо оскарження рішень про добровільне об'єднання 

територіальних громад (реєстр. №5483, н.д. Р.Князевич)  

 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

Ю.Гарбуз 

206.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо призначення, заохочення, притягнення до 

дисциплінарної відповідальності та звітування керівників 

дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів 

(реєстр.№5530, н.д. Ю. Бублик) 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

Т.Корнієнко 

 

207.  
Проект Закону про обіг земель сільськогосподарського призначення  

(реєстр. №5535, н.д. О.Мушак, С.Хлань, П.Різаненко)  

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

Ю.Гарбуз 

208.  

Проект Закону про обіг земель сільськогосподарського призначення 

(реєстр.  №5535-1, н.д. А.Корнацький) 

 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

Ю.Гарбуз 

209.  
Проект Закону про мови в Україні  (реєстр. №5556, н.д. Я.Лесюк,  

І.Васюник, О.Юринець, О.Білозір, О.Черненко інші) 

 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

М.Федорук 

Ю.Бублик 

 

О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60705


 69 

210.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

створення умов для забезпечення виборчих прав осіб з інвалідністю 

(реєстр. №5559, КМУ, В.Гройсман)  

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

211.  

Проект Закону про засади діяльності мовлення територіальних 

громад в Україні (реєстр. №5582, н.д.В.Сюмар, Г.Шверк, 

О.Опанасенко, О.Кондратюк, О.Червакова, Б.Онуфрик, Д.Стеценко, 

В.Севрюков, Ю.Павленко, О.Сочка) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

Г.Степанян 

212.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань" (щодо вдосконалення порядку державної 

реєстрації громадських об'єднань та їх відокремлених підрозділів) 

(реєстр. №5620 , н.д.А.Білецький, О.Петренко) 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

 

 

І.Ляшко 

213.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про тимчасові 

заходи на період проведення антитерористичної операції" щодо 

врегулювання окремих питань ведення господарської діяльності на 

території проведення антитерористичної операції (№5648, н.д. 

М.Єфімов) 

 

протягом 

сесії 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
 

 

Т.Корнієнко 

 

214.  

Проект Закону про публічну адвокацію (реєстр. №5661, н.д. 

Р.Богдан, В.Чумак, В.Барвіненко, Ю.Одарченко, Г.Кривошея, 

Є.Рибчинський, М.Головко, А.Вадатурський, А.Геращенко) 

протягом 

сесії 
О.Ледовських 

О.Бойко 
 

І.Ляшко 

 

215.  

Проект Закону про функціонування української мови як державної 

та порядок застосування інших мов в Україні (реєстр. №5669, н.д. 

М.Головко, М.Матіос, А.Іллєнко, О.Осуховський, М.Княжицький, 

О. Марченко, Ю. Левченко) 

протягом 

сесії 
О.Ледовських 

А.Шкрум 
 

О.Маковський 

 

216.  

Проект Закону про державну мову (реєстр. №5670, н.д. І. Подоляк, 

Г.Гопко, Л.Ємець, О.Юринець, О.Сироїд, І.Гузь, В.Романюк, 

О.Єднак, Р.Семенуха, С.Висоцький, О.Медуниця, О.Черненко, 

А.Журжій, О.Бригинець, Л.Зубач, Д.Добродомов, А.Шкрум, 

В.Войціцька, С.Кіраль, С.Семенченко, О.Лаврик, Т.Пастух, 

О.Березюк, В.Карпунцов, О.Сотник, Ю.Вознюк, А.Тетерук, 

І.Крулько, А.Левус, П.Костенко ) 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

А.Шкрум 
 

 

 

 

О.Маковський 
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217.  

Проект Закону про забезпечення функціонування української мови 

як державної (реєстр. №5670-д, М.Княжицький, І.Подоляк, 

А.Тетерук) 

 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

О.Маковський 

 

218.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо відновлення прав працюючих пенсіонерів на 

отримання пенсії (реєстр. №5671, н.д. Н.Королевська, Ю.Солод) 

протягом 

сесії 
О.Ледовських 

А.Шкрум 
 

О.Маковський 

 

219.  

Проект Закону про внесення змін до чинного законодавства України 

щодо вдосконалення механізму встановлення протипоказань для 

повноцінного виконання своїх функціональних обов'язків особами, 

які займають або претендують на посади, що передбачають 

зайняття відповідального або особливо відповідального становища, 

а також посад з підвищеним корупційним ризиком (реєстр. №5707, 

н.д. Ю.Савчук, О.Мусій, В.Парасюк, Д.Добромов, В.Карпунцов) 

 

 

 

протягом 

сесії 
О.Ледовських 

А.Шкрум 
 

 

 

О.Маковський 

 

220.  

Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо встановлення кримінальної відповідальності за 

порушення правового режиму використання прибережних захисних 

смуг (реєстр. №5721,  н.д. Ю.Шухевич) 

 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 
 

 

 

Ю.Гарбуз 

221.  

Проект Закону про відшкодування збитків, завданих житлу 

населення під час проведення антитерористичної операції (реєстр. 

№6001, н.д. Н.Королевська, Ю.Солод, Ю.Павленко) 

 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
 

 

Т.Корнієнко 

 

222.  

Проект Закону про захист прав інвесторів житлового будівництва та 

врегулювання зобов'язань відносно довгобудів (реєстр. №6033, н.д. 

А.Денисенко, С. Фаєрмарк, А. Бабак) 

 

 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

І.Ляшко 

 

223.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (щодо адресних покажчиків на 

будівлях)  (реєстр. №6036, н.д. О. Мусій) 

 

протягом 

сесії 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
 

Г.Степанян 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60996
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61017
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61021
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61062
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61066
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224.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 

удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 

стимулювання зрошення в України (реєстр. №6049-д, н.д.О.Кулініч) 

 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 
 

 

Ю.Гарбуз 

 

225.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо приведення законодавства у сфері проходження 

військової служби у відповідність до законодавства у сфері 

запобігання корупції та уточнення строків подання військовими 

посадовими особами декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування) (реєстр. №6051, 

н.д. І.Вінник) 

 

 

 

 

протягом 

сесії О.Ледовських 

А.Шкрум 
 

 

О.Маковський 

 

226.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо встановлення кримінальної відповідальності за 

невиконання Президентом України, народними депутатами 

України, депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, 

міськими головами передвиборної програми (реєстр. №6078, н.д. 

В.Рабінович) 

 

 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

О.Бойко 
 

 

 

І.Ляшко 

 

227.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

регулювання містобудівної діяльності" (щодо часткового 

відновлення процесів передачі (надання) у власність та 

користування земельних ділянок для містобудівних потреб) (реєстр. 

№6097, н.д. С.Міщенко) 

 

протягом 

сесії 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
 

 

М.Семеген 

Ю.Гарбуз 

 

228.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2017 рік" щодо забезпечення 

резервування освітньої та медичної субвенцій для території 

Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади 

тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої 

повноваження (реєстр. №6101, н.д. О.Долженков) 

 

 

протягом 

сесії 

 

В.Курило 

А.Река 
 

 

 

О.Маковський 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61082
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61137
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61177
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61181
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229.  

Проект Постанови про заходи щодо відновлення державного 

цінового регулювання на соціально значущі продовольчі товари 

(№6119, доопрацьований, н.д. Н.Королевська, Ю.Солод) 

протягом 

сесії 

В.Курило 

А.Река 

 

О.Маковський 

230.  

Проект Закону про особливості виробництва та обігу дорогоцінного 

каміння органогенного утворення (реєстр. №6123,  н.д. Б.Розенблат, 

В.Арешонков, С.Євтушок, В.Кривенко, П.Дзюблик, Г.Чекіта) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
 

М.Семеген 

 

231.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про тимчасові 

заходи на період проведення антитерористичної операції" (щодо 

населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення) (реєстр. 

№6124, н.д. Т.Ричкова, І.Суслова, Ю.Дерев’янко, І.Лапін, 

Д.Лубінець, Є.Дейдей, М.Паламарчук) 

 

протягом 

сесії 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
 

 

Ю.Гарбуз 

 

232.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту 

постраждалих осіб  (реєстр. №6125, КМУ, В.Гройсман) 

протягом 

сесії 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
 

З.Семеген 

 

233.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо відповідальності народних депутатів України та 

державних службовців за набуття громадянства інших держав 

(реєстр.  №6131, н.д. О.Ляшко, В.Вовк, Д.Лінько, В.Галасюк, 

І.Мосійчук, Т.Юзькова, О.Ленський, С.Рибалка, А.Кошелєва, 

О.Кириченко) 

 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 
 

 

О.Маковський 

 

234.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо встановлення відповідальності народних депутатів 

України, депутатів сільських, селищних, обласних, районних, 

міських, районів у містах рад, сільських, селищних, міських голів, 

старост, державних службовців та службовців органів місцевого 

самоврядування за набуття громадянства інших держав) (реєстр.  

№6131-1, н.д. С.Рудик) 

 

 

протягом 

сесії 
О.Ледовських 

А.Шкрум 
 

 

 

О.Маковський 

 

235.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо забезпечення фінансової самодостатності територіальних 

громад (реєстр.  №6134, н.д. О.Долженков, С.Матвієнко, С.Дунаєв, 

Ю.Воропаєв, А.Мартовицький, Ю.Мороко, І.Шурма, Д.Колєсніков) 

протягом 

сесії 

 

В.Курило 

А.Река 
 

 

О.Маковський 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61207
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61208
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61213
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61221
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61311
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61224
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236.  
Проект Закону про народне вето та народний вотум недовіри 

(реєстр.  №6144, н.д. П.Різаненко) 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

Т.Корнієнко 

237.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо встановлення мінімального посадового окладу 

(тарифної ставки) залежно від розміру мінімальної заробітної плати) 

(реєстр.  №6146, н.д. А.Ільюк, В.Остапчук, Є.Гєллєр, В.Гуляєв, 

М.Ланьо, В.Хомутиннік) 

 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 
 

 

О.Маковський 

 

238.  

Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо встановлення кримінальної відповідальності за 

незаконне переміщення товарів через лінію зіткнення (реєстр.  

№6147, н.д. С.Рудик) 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 
 

 

Ю.Гарбуз 

239.  

Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України 

щодо переоформлення деяких прав на землю, набутих до набрання 

чинності Земельним кодексом України (реєстр.  №6148, н.д. 

О.Кулініч, М.Кучер, О.Бакуменко, А.Кіт, М.Люшняк, Ф.Негой, 

С.Хлань, В Дідич, П.Юрчишин, В.Лунченко, С.Лабазюк, 

І.Бриченко, В.Давиденко, А.Кузьменко, Г.Заболотний) 

 

 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 
 

 

 

Ю.Гарбуз 

 

240.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо захисту прав постійних користувачів земельних 

ділянок (реєстр.  №6148-1, н.д. В.Івченко) 

протягом 

сесії 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
 

Ю.Гарбуз 

 

241.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну 

реєстрацію актів цивільного стану" та деяких інших законодавчих 

актів України щодо децентралізації та наближення до громадян 

адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів 

цивільного стану (реєстр. №6150, КМУ, В.Гройсмман) 

протягом 

сесії О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

Г.Степанян 

242.  

Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до 

Президента України Порошенка П.О. щодо присвоєння Святійшому 

Патріарху Київському і всієї Руси-України Філарету звання Герой 

України (реєстр. №6153, н.д. Н.Королевська, М.Чечетов, Р.Зварич, 

К.Ляпіна) 

 

протягом 

сесії 

 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

 

 

 

Л.Дмитрук 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61248
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61250
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61251
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61252
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61303
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61259
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243.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо встановлення кримінальної відповідальності 

сільських, селищних, міських голів за вивезення побутових відходів 

на територію іншої області без спеціальних дозволів (реєстр.  

№6156 , н.д. С.Каплін) 

 

 

протягом 

сесії 
О.Гончаренко 

Ю.Бублик 
 

 

Г.Степанян 

 

244.  
Проект Закону про забезпечення державного контролю під час 

надання соціальної підтримки (реєстр. №6159, КМУ, В.Гройсман) 

протягом 

сесії 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

 

Г.Степанян 

245.  
Проект Закону про забезпечення державного контролю під час 

надання соціальної підтримки (реєстр. №6159-1, н.д. Н.Веселова) 

протягом 

сесії 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

Г.Степанян 

246.  

Проект Закону про забезпечення державно-громадського контролю 

під час надання соціальної підтримки (реєстр. №6159-2, н.д. 

Н.Королевська, Ю.Солод, Ю.Павленко) 

протягом 

сесії 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

 

Г.Степанян 

247.  
Проект Закону про заборону колабораціонізму (реєстр.  №6170, н.д. 

І.Лапін) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук 
 

Ю.Гарбуз 

 

248.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо приведення у відповідність до Конституції України 

Закону України "Про громадянство України" щодо уникнення 

множинного (подвійного) громадянства (реєстр. №6178, н.д. 

С.Мельничук) 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

О.Бойко 

М.Федорук 
 

 

І.Ляшко 

 

249.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо врегулювання питань подвійного громадянства 

(реєстр.  №6178-1, н.д. В.Балога) 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

О.Бойко 

М.Федорук 

І.Ляшко 

 

250.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо множинного (подвійного) громадянства (реєстр.  

№6178-2, н.д. О.Богомолець) 

 

 

протягом 

сесії 
О.Ледовських 

А.Шкрум 

О.Бойко 

М.Федорук 

І.Ляшко 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61263
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61292
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61312
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61325
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61423
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61450
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251.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо громадянства осіб, які претендують на зайняття посад 

з відповідальним або особливо відповідальним становищем, а також 

з підвищеним корупційним ризиком (реєстр.  №6196, н.д. В.Чумак) 

 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 
 

 

О.Маковський 

 

252.  
Проект Закону про державну інвентаризацію (аудит) земель (реєстр.  

№6199, н.д. В.Рабінович) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

Ю.Гарбуз 

253.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо обов'язку службових осіб подавати інформацію про 

наявність громадянства (підданства) іншої держави (держав) 

(реєстр.  №6216, н.д. Ю.Воропаєв, В.Мальцев) 

 

 

протягом 

сесії 
О.Ледовських 

А.Шкрум 
 

 

О.Маковський 

 

254.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо 

виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних 

всередині країни громадян) (реєстр. №6240, н.д. Г.Немиря, 

М.Найєм, С.Заліщук, Р.Чубаров, М.Джемілєв, А.Шкрум, О.Рябчин, 

О.Черненко, О.Єднак, С.Сажко, М.Іонова, Г.Гопко, С.Тарута, 

О.Юринець та інші) 

 

 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

О.Бойко 
 

 

 

Л.Дмитрук 

255.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо врегулювання порядку надання в оренду земель, які 

перебувають у постійному користуванні) (реєстр. №6262, н.д. 

А.Вадатурський, В.Івченко, П.Кишкар, Д.Лінько, В.Лунченко, 

І.Вінник) 

 

протягом 

сесії 
О.Гончаренко 

М.Федорук 
 

 

Ю.Гарбуз 

 

256.  

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо врегулювання порядку надання в оренду земель, які 

перебувають у постійному користуванні) (реєстр. №6263, н.д. 

А.Вадатурський, В.Івченко, П.Кишкар, Д.Лінько, В.Лунченко, 

І.Вінник) 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 
 

 

 

Ю.Гарбуз 

 

257.  

Проект Закону про внесення змін до статті 18 Закону України "Про 

міський електричний транспорт" (щодо недопущення збільшення 

тарифів на електроенергію для комунальних підприємств міського 

електричного транспорту) (реєстр.  №6266, н.д. Б.Розенблат) 

 

протягом 

сесії 

 

В.Курило 

А.Река 
 

 

О.Маковський 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61350
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61353
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61383
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61425
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61465
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61466
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61473
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258.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

запобігання корупції" щодо особливостей фінансового контролю 

окремих категорій осіб (реєстр. №6271, н.д. Ю.Тимошенко, 

С.Соболєв, І.Крулько, Л.Ємець, С.Заліщук, О.Сотник, І.Луценко, 

В.Чумак, Н.Новак) 

 

 

протягом 

сесії 
О.Ледовських 

А.Шкрум 
 

 

О.Маковський 

 

259.  

Проект Закону про внесення змін до Основ законодавства України 

про охорону здоров'я (щодо створення клінічних баз) (реєстр.  

№6283, н.д. О.Богомолець, О.Мусій, С Березенко, О.Колганова, 

І.Костанкевич, С.Рудик, О.Кужель, О.Корчинська, Р.Мацола, 

Є.Рибчинський, С.Мельничук, А.Шинькович та інші) 

 

 

протягом 

сесії 
О.Ледовських 

А.Шкрум 

А.Река 
 

 

О.Маковський 

 

260.  

Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України (щодо кримінальної відповідальності за порушення строків 

надання адміністративних послуг, видачі документів дозвільного 

характеру) (реєстр. №6290, н.д. Ю.Чижмарь) 

 

 

протягом 

сесії 

 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 
 

 

Г.Степанян 

 

261.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу 

(реєстр. №6303, н.д. П.Різаненко, М.Поляков, Р.Демчак, А.Іванчук, 

Д.Дзензерський) 

протягом 

сесії 
О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

О.Маковський 

 

262.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу (реєстр. 

№6305, н.д.П.Різаненко, М.Поляков, Р.Демчак, А.Іванчук, 

Д.Дзензерський) 

протягом 

сесії 

 

В.Курило 

А.Река 
 

 

О.Маковський 

263.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо удосконалення експерименту з фінансового забезпечення 

реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг (реєстр. №6308, 

н.д. О.Медуниця, І.Крулько, О.Горбунов, В.Амельченко, 

В.Шкварилюк, К Павлов, І.Куліченко, О.Сугоняко) 

 

 

протягом 

сесії 
В.Курило 

А.Река 
 

 

О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61478
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61492
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61508
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61523
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61526
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264.  

Проект Закону про статус кримськотатарського народу в Україні 

(реєстр. №6315, н.д. М.Джемілєв, Р.Чубаров, Г.Логвинський, 

С.Скуратовський, С.Войцеховська, А.Река, Г.Шверк, С.Рудик, 

С.Заліщук, В.Пацкан, С.Висоцький, М.Найєм, В.Ар’єв, 

Д.Білоцерковець, О.Гончаренко, Н.Веселова, С.Соболєв, О.Кужель, 

І.Кириленко, А.Герасимов, М.Бурбак)  

 

 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 
 

 

 

З.Семеген 

 

265.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

організації діяльності Кабінету Міністрів України та центральних 

органів виконавчої влади (реєстр.№6320, н.д. В.Голуб, О.Бєлькова) 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

М.Федорук 

О.Данилюк 

О.Маковський 

 

266.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

запобігання корупції" щодо удосконалення порядку організації 

роботи Національного агентства з питань запобігання корупції 

(реєстр. №6335, КМУ, В.Гройсман) 

 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

 

 

О.Маковський 

 

267.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

Державний реєстр виборців" щодо законодавчого забезпечення 

процедури відкликання депутата місцевої ради та сільського, 

селищного, міського голови за народної ініціативи (реєстр. №6339, 

н.д. Ю.Бублик) 

 

 

 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

 

 

Л.Дмитрук 

І.Ляшко 

 

268.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення розвитку та використання мов національних меншин в 

Україні (реєстр. №6348, н.д. І.Подоляк, О.Сироїд, Г.Гопко, 

О.Сотник, С.Кіраль, О.Юринець, І.Артюшенко, Л.Зубач, 

Є.Рибчинський, О.Єднак, І.Васюник, І.Луценко, Р.Семенуха, 

І.Крулько, А.Шкрум, Б.Тарасюк, В.Войціцька, Л.Ємель) 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

 

І.Ляшко 

269.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення ефективності та незалежності діяльності 

Національного агентства з питань запобігання корупції (реєстр. 

№6387, н.д. В.Чумак, Н.Новак, Ю.Дерев’янко, М.Найєм, С.Соболєв, 

Б.Береза) 

 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

 

О.Маковський 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61537
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61550
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61579
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61590
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61644
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270.  

Проект Закону про тимчасово окуповану Російською Федерацією 

територію України (реєстр. №6400, н.д. О.Сироїд, О.Березюк, 

О.Ляшко, Ю.Тимошенко, С.Власенко, Л.Зубач, А.Шкрум, 

Ю.Бублик, С.Семенченко, Д.Тимчук, Т.Пастух, Є.Соболєв, 

Т.Острікова, І.Подоляк, П.Костенко, О.Сотник, Р.Семенуха, 

О.Ледовських, Л.Ємець, О.Кужель, І.Сисоєнко, Я.Маркевич, 

І.Крулько, В.Вовк, В.Галасюк, С.Соболєв, Б.Тарасюк) 

 

 

 

протягом 

сесії 

 

Л.Зубач 

 

 

 

 

О.Данилюк 

271.  

Проект Закону про тимчасово окуповані Російською Федерацією та 

тимчасово непідконтрольні території України внаслідок збройного 

конфлікту з використанням терористичних угрупувань, які 

отримують підтримку ззовні (реєстр. 6400-1, н.д. Н. Веселова) 

протягом 

сесії 

Л.Зубач 

 

 

О.Данилюк 

272.  
Проект Закону про тимчасово окуповану Російською Федерацією 

територію України (реєстр. №6400-2, н. д. М. Наєм) 

протягом 

сесії 

Л.Зубач 

 

О.Данилюк 

273.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо поновлення виплати пенсій працюючим інвалідам) 

(реєстр. №6404, н.д. Н. Веселова, А.Яценко, О.Дехтярчук, 

Ю.Буглак) 

 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

 

О.Маковський 

 

274.  

Проект Закону про приватизацію та порядок виділення громадянам 

України в натурі (на місцевості) земельних ділянок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають в державній 

власності (реєстр. №6407, н.д. Н.Шуфрич) 

 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 
 

 

 

Ю.Гарбуз 

 

275.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо техніко-юридичного вдосконалення подання 

декларацій у виборчому процесі (реєстр. №6409, н.д. Ю.Бублик) 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

 

276.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

оплати праці працівників окремих державних органів (реєстр. 

№6441, КМУ, В. Гройсман) 

протягом 

сесії 

В.Курило 

А.Река 

 

О.Маковський 

 

277.  

Проект Закону про внесення зміни до статті 26 Закону України "Про 

виконавче провадження" щодо звільнення органів місцевого 

самоврядування від сплати авансового внеску для проведення 

виконавчих дій (реєстр. №6447, н.д. М.Бурбак) 

протягом 

сесії 

В.Курило 

А.Река 

 

 

О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61669
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61679
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61687
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61690
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61779
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61787
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278.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про тимчасові 

заходи на період проведення антитерористичної операції" (щодо 

мораторію на сплату комунальних послуг внутрішньо 

переміщеними особами на їх нерухоме майно, яке знаходиться в 

населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження) (реєстр. №6461, н.д. В.Курило, 

В.Галасюк, М.Єфімов, О.Нечаєв, Г.Чекіта, Г.Кривошея, О.Кужель, 

Б.Розенблат, Н.Веселова) 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

 

 

 

О.Данилюк 

 

279.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про оренду 

землі" (щодо забезпечення збалансованого соціально-економічного 

розвитку сільських територій) (реєстр. №6464, н.д. А.Шинькович, 

О.Герега, В.Мельниченко, М.Кобець, Р.Мацола) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

 

М.Семеген 

280.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

особливості здійснення права власності у багатоквартирному 

будинку" щодо вдосконалення механізму реалізації прав мешканців 

багатоквартирних будинків (реєстр. №6465, н.д. А.Герасимов, 

В.Писаренко) 

 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

Г.Степанян 

 

281.  

Проект Закону про надання житлової допомоги громадянам 

України, житло яких було зруйноване (знищене) або пошкоджене 

внаслідок збройної агресії держави-агресора (реєстр. №6472, н.д. 

І.Суслова, Д. Андрієвський, О. Рябчин, В. Курило, В. Пацкан, 

Р.Мацола, А. Шинькович, К. Яриніч, А. Шкрум, І. Спориш та інші) 

 

 

протягом 

сесії 
О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

 

О.Данилюк 

282.  

Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України (щодо притягнення до кримінальної відповідальності 

народного депутата України, депутата обласної, районної, міської 

ради за вчинення ним політичної корупції у вигляді прийняття 

корупційних законопроектів чи інших нормативно-правових актів) 

(реєстр. №6477, н.д. С.Каплін) 

 

 

 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

 

 

О.Маковський 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61808
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61811
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61812
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61825
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61831
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283.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запобігання надмірному тиску на суб'єктів 

господарювання заходів державного нагляду (контролю) за 

додержанням законодавства про працю та зайнятість населення 

(реєстр. №6489, н.д. О.Порошенко, Т.Острікова, Л.Денісова, 

В.Галасюк, Б.Розенблат, О.Продан та інші) 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

Т.Корнієнко 

 

284.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про банки і 

банківську діяльність" (щодо вдосконалення процедур банківського 

контролю) (реєстр. №6500, н.д. Є.Мураєв) 

 

протягом 

сесії 

 

В.Курило 

А.Река 

 

 

О.Маковський 

285.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні (реєстр. 

№6540, КМУ, В.Гройсман) 

 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

Г.Степанян 

286.  

Проект Закону про внесення зміни до статті 71 Бюджетного кодексу 

України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні (реєстр. 

№6541, КМУ, В.Гройсман) 

протягом 

сесії 

В.Курило 

А.Река 

 

О.Маковський 

287.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

удосконалення питань керівництва територіальною обороною 

(реєстр. №6544, КМУ, В.Гройсман) 

 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

 

О.Данилюк 

288.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

реформування державних і комунальних друкованих засобів 

масової інформації" щодо удосконалення механізму реформування 

друкованих засобів масової інформації (реєстр. №6560, н.д. 

В.Сюмар, О.Червакова, О.Сочка, Б.Онуфрик, Г.Шверк, В.Севрюков, 

Ф.Бендюженко, О.Кондратюк, О.Опанасенко) 

 

 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

 

 

З.Семеген 

289.  
Проект Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію (реєстр. 

№6564, КМУ, В.Гройсман) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

І.Ляшко 

290.  

Проект Закону про внесення змін у Додаток до Закону України 

"Про прокуратуру" (щодо впорядкування назв і мережі місцевих 

прокуратур) (реєстр. №6595, н.д. О.Сотник, А.Геращенко, 

П.Костенко) 

 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

 

 

З.Семеген 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61864
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61886
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61950
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61951
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61954
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61982
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61986
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62058
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291.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку (реєстр. 

№6601, н.д. В.Курило, С.Рибалка, А.Река, М.Поляков, 

Д.Дзензерський) 

протягом 

сесії О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

Т.Корнієнко 

292.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо забезпечення державних фінансових гарантій надання 

медичних послуг та лікарських засобів (реєстр. №6604, КМУ, 

В.Гройсман) 

протягом 

сесії 
В.Курило 

А.Река 

 

 

О.Маковський 

293.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо посвідчення заповіту та довіреності у сільській раді) 

(реєстр. №6609, н.д. С.Міщенко) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

Т.Корнієнко 

294.  

Проект Закону про первинну медичну допомогу на засадах сімейної 

медицини (реєстр. № 6634, н.д. І.Сисоєнко, К.Іриніч, О.Кириченко, 

С.Березенко) 

протягом 

сесії 
О.Гончаренко 

М.Федорук 

І.Ляшко 

295.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань" (щодо оформлення документів релігійних 

організацій) (реєстр. № 6642, н.д. П.Унгурян, Д.Тимчук, О.Кірш, 

Г.Логвинський, М.Лаврик, В.Єленський, О.Продан) 

 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

 

 

І.Ляшко  

296.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо громадянства осіб, яким надано допуск до державної 

таємниці, а також осіб, які претендують на зайняття або обіймають 

посади в органах державної влади чи органах місцевого 

самоврядування (реєстр. №6658 , н.д. О.Сотник, В.Войціцька, 

А.Журжій, І.Луценко, О.Рябчин, Д.Добродомов, С.Кіраль, 

Р.Семенуха, В.Пташник, С.Заліщук, А.Шкрум, Я.Маркевич, 

О.Мушак, І.Мірошніченко, О.Юринець)   

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

 

 

 

 

О.Маковський 

 

297.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо обмеження проведення гастрольних заходів на 

території держави-агресора та на території України, в тому числі й 

на тимчасово окупованій території України) (реєстр. №6660, н.д. 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

 

 

З.Семеген 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62068
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62073
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62080
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А.Іллєнко, Ю.Левченко, М.Головко, О.Осуховський)  

298.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо сприяння розвитку промисловості, інвестиційної 

діяльності, захисту та гарантування прав і законних інтересів 

суб'єктів підприємницької діяльності (реєстр. №6671, н.д. О.Ляшко, 

В.Галасюк, В.Вовк, М.Єфімов, О.Кужель, А.Гіршфельд, 

Г.Кривошея, Б.Розенблат та інші)  

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

З.Семеген 

299.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про 

фінансування діяльності громадських об'єднань та використання 

міжнародної технічної допомоги (реєстр. №6674, ПУ, 

П.Порошенко) 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

 

О.Маковський 

300.  

Проект Закону про внесення змін до статті 18 Закону України "Про 

Суспільне телебачення та радіомовлення України" (щодо 

висвітлення діяльності органів виконавчої влади, інших державних 

органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб в 

засобах масової інформації України) (реєстр. №6681, н.д. М.Бурбак, 

М.Федорук)  

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

І.Ляшко 

301.  

Проект Закону про внесення зміни до статті 3-1 Закону України 

"Про оплату праці" щодо збереження пільг громадянам, які 

одержали статус особи, що працює, проживає або навчається на 

території населеного пункту, якому надано статус гірського (реєстр. 

№6690, н.д. А.Лопушанський) 

протягом 

сесії 

 

В.Курило 

А.Река 

 

 

 

О.Маковський 

302.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення стосовно невиконання вимог 

законодавства щодо організації та забезпечення захисту інформації 

(реєстр. №6711, КМУ, В.Гройсман) 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

 

І.Ляшко 

303.  

Проект Закону про внесення зміни до підпункту 4 пункту 24 розділу 

VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу 

України (реєстр. №6712, КМУ, В.Гройсман) 

 

протягом 

сесії 

В.Курило 

А.Река 

 

О.Маковський 

http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/8815
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304.  
Проект Закону про внесення змін до статті 40 Житлового кодексу 

Української РСР (реєстр. №6724, КМУ, В.Гройсман) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

Г.Степанян 

305.  

Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України 

(щодо збільшення публічності земельних торгів) (реєстр. №6726, 

КМУ, В.Гройсман) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

Ю.Гарбуз 

306.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (щодо викидання відходів у 

неналежних місцях) (реєстр. №6730, н.д. І.Геращенко, Г.Гопко, 

М.Іонова, О.Єднак, О.Кондратюк, О.Ледовських, І.Рибак,  

О.Рябчин, П.Кишкар, В.Кривенко, П.Дзюблик, Н.Кацер-Бучковська) 

 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

І.Ляшко 

307.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо оплати праці та здійснення контролю за 

додержанням законодавства про працю та зайнятість населення 

виконавчими органами міських рад міст обласного значення та 

об'єднаних територіальних громад) (реєстр. №6731, н.д. С.Каплін) 

протягом 

сесії 

 

В.Курило 

А.Река 

 

 

 

 

О.Маковський 

308.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи" (щодо усунення дискримінаційного 

ставлення з пенсійного забезпечення, соціального захисту дітей 

громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у 

ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням 

ядерної зброї) (реєстр. №6736, н.д. М.Бурбак) 

протягом 

сесії 

 

В.Курило 

А.Река 

 

 

 

 

Г.Степанян 

309.  

Проект Закону про внесення змін до статті 37 Закону України "Про 

нотаріат" (щодо спрощення порядку оформлення спадщини на 

нерухоме майно, державної реєстрації прав на успадковані земельні 

ділянки та інше нерухоме майно на території сільських 

територіальних громад) (реєстр. №6764, н.д. В.Івченко, 

А.Вадатурський) 

 

 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

 

І.Ляшко 
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310.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення конкурсної процедури призначення керівника 

державного чи комунального закладу культури (реєстр. №6768, н.д. 

В.Івченко, А.Вадатурський (автор.колектив) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

Т.Корнієнко 

311.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо забезпечення ефективного використання державного 

майна закладів освіти, підприємств, установ та організацій, що 

відносяться до сфери освіти і науки) (реєстр. №7001, н.д. Т.Кремінь, 

І.Бриченко, В.Підберезняк (автор. колектив) 

протягом 

сесії 

В.Курило 

А.Река 

 

 

О.Маковський 

312.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення парламентського контролю за захистом прав та свобод 

внутрішньо переміщених осіб; осіб, що проживають на тимчасово 

окупованих територіях та на території проведення 

антитерористичної операції (реєстр. №7027, н.д. Н.Веселова) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

 

О.Данилюк 

313.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (щодо 

реалізації прав та обов'язків військовослужбовців Держспецзв'язку 

щодо реєстрації свого місця проживання) (реєстр. №7036, КМУ, 

В.Гройсман) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

 

О.Данилюк 

314.  

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України 

щодо особливостей оподаткування митом деяких товарів, 

направлених на стимулювання залучення інвестицій для розвитку 

гірських населених пунктів в Україні (реєстр. №7039, н.д. 

А.Лопушанський) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

 

Ю.Гарбуз 

315.  

Проект Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні 

положення" Податкового кодексу України щодо особливостей 

оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності, що 

зареєстровані та працюють у населених пунктах, яким надано 

статус гірських (реєстр. №7040, н.д. А.Лопушанський) 

 

 

протягом 

сесії 

 

В.Курило 

А.Река 

 

 

 

О.Маковський 
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316.  

Проект Закону про припинення економічної блокади території 

України, де органи державної влади України тимчасово не 

здійснюють свої повноваження (реєстр. №7047, н.д. В.Рабінович) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

О.Данилюк 

Т.Корнієнко 

 

317.  

Проект Закону про припинення економічної та транспортної 

блокади території України, де органи державної влади України 

тимчасово не здійснюють свої повноваження (реєстр. №7047-1, н.д. 

Н.Веселова) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

Т.Корнієнко 

О.Данилюк 

318.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації 

у передвиборний період з виборів Президента України, народних 

депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів  (реєстр. №7048, н.д. В.Рабінович) 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

 

 

Л.Дмитрук 

319.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо 

запобігання корупції окремими суб'єктами виборчого процесу) 

(реєстр. №7049, н.д. Ю.Буглак, О.Дехтярчук, Т.Ричкова,  

І.Мельничук, С.Рудик, Д.Силантьєв, І.Констанкевич)  

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

О.Бойко 

А.Шкрум 

 

Л.Дмитрук 

О.Маковський 

320.  

Проект Закону про ринки капіталу та регульовані ринки (реєстр. 

№7055, н.д. Р.Демчак, М.Довбенко, П.Різаненко, М.Поляков,  

Д.Святаш, І.Мірошніченко)  

протягом 

сесії 

В.Курило 

А.Река 

 

О.Маковський 

321.  

Проект Закону про енергетичного омбудсмена  (реєстр. №7059, н.д. 

О.Рябчин, Н.Кацер-Бучковська, В.Войціцька, Л.Підлісецький,   

А.Шкрум, О.Сотник, Ю.Чижмарь, А.Бабак)  

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

О.Маковський 

322.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну 

допомогу суб'єктам господарювання" (щодо додержання принципів 

місцевого самоврядування) (реєстр. №7073,  н.д. Є.Мураєв) 

протягом 

сесії 

В.Курило 

А.Река 

 

О.Маковський 

323.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України" 

(щодо надходження адміністративних штрафів у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху до районних бюджетів, бюджетів міст 

обласного значення та бюджетів об'єднаних територіальних громад) 

(реєстр. №7079, н.д. С.Міщенко) 

 

протягом 

сесії 

 

В.Курило 

А.Река 

 

 

 

О.Маковський 
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324.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про охорону 

навколишнього природного середовища" (щодо вдосконалення 

механізму планування та використання коштів фондів охорони 

навколишнього природного середовища Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим та місцевих рад) (реєстр. №7082, н.д. 

О.Недава) 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

 

 

Г.Степанян 

325.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо об'єктів незавершеного будівництва та майбутніх 

об'єктів нерухомості (реєстр. №7084, н.д. Д.Андрієвський, .Сташук,  

П.Сабашук, А.Бабак)  

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

Г.Степанян 

326.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у сфері містобудування (реєстр. №7085, н.д. 

Д.Андрієвський,  О.Кодола, О.Ревега,  В.Сташук)  

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

Г.Степанян 

327.  
Проект Закону про військово-цивільне адміністрування (реєстр. 

№7090, н.д. В.Курило, С.Кудлаєнко, М.Федорук) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

О.Данилюк 

328.  

Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання 

корупції" (реєстр. №7104, н.д. А.Тетерук) 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

О.Маковський 

329.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

військово-цивільні адміністрації" (щодо належного утримання 

пунктів пропуску через державний кордон України та контрольних 

пунктів в'їзду-виїзду) (реєстр. №7105, н.д. С.Рудик, С.Шахов, 

В.Сюмар, С.Валентиров, Д.Лубінець, І.Артюшенко, О.Пономарьов,   

О.Богомолець, Р.Демчак, Р.Мацола, П.Кишкар (автор. колектив) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

 

 

О.Данилюк 

330.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо вдосконалення механізму планування та використання 

коштів фондів охорони навколишнього природного середовища 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад) 

(реєстр. №7109, н.д. О.Недава) 

 

протягом 

сесії 

 

В.Курило 

А.Река 

 

 

 

О.Маковський 
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331.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо управління земельними ресурсами в межах території 

об'єднаних територіальних громад (реєстр. №7118, КМУ, 

В.Гройсман) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

 

 

Ю.Гарбуз 

332.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо управління земельними ресурсами в межах території 

об'єднаних територіальних громад та врегулювання інших питань у 

сфері земельних відносин (реєстр. №7118-1, н.д. О.Кулініч, 

В.Лунченко, О.Бакуменко, М.Люшняк, М.Кучер, А.Кіт, С.Лабазюк, 

П.Юрчишин, А.Вітко, І.Мірошніченко (автор.колектив) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

 

 

Ю.Гарбуз 

333.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

осучаснення пенсій з 1 жовтня 2017 року (реєстр. №7122, н.д. 

М.Папієв) 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

О.Маковський 

334.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про 

стандартизацію" (реєстр. №7123, КМУ, В.Гройсман) 

протягом 

сесії 

В.Курило 

А.Река 

 

Г.Степанян 

335.  

Проект Закону про забезпечення прозорості та законності 

комунікації з суб'єктами владних повноважень (реєстр. №7129, н.д 

М.-М.Найєм ,В.Купрій, Ю.Буглак, Т.Батенко, Л.Ємець, Н.Веселова, 

О.Гринів, В.Голуб, Б.Береза, А.Вадатурський, О.Кужель, 

О.Кондратюк,  Л.Козаченко (автор. колектив) 

 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

О.Маковський 

336.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2017 рік" (щодо функціонування 

стратегічних об'єктів життєзабезпечення та запобігання 

гуманітарній катастрофі) (реєстр. №7140,  н.д. М.Єфімов) 

протягом 

сесії 

В.Курило 

А.Река 

 

 

О.Маковський 

337.  

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

місцеві вибори" щодо врегулювання ситуації, яка склалася з 

призначенням перших та додаткових виборів в об'єднаних громадах 

(реєстр. №7144, н.д. Ю.Бублик) 

 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

 

Л.Дмитрук 
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338.  

Проект Закону про внесення змін до статті 85 Бюджетного кодексу 

України щодо видатків на утримання закладів освіти (реєстр. 

№7174, н.д О.Співаковський, І.Констанкевич, Т.Батенко,   

О.Дубінін, В.Дідич, В.Шевченко, В.Купрій, Т.Кремінь, В.Литвин,  

П.Юрчишин,  О.Шевченко) 

протягом 

сесії 

В.Курило 

А.Река 

 

 

 

О.Маковський 

339.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах 

регіонального замовлення (реєстр. №7175, н.д. О.Співаковський, 

І.Констанкевич, Т.Батенко, О.Дубінін, В.Дідич, В.Шевченко, 

В.Купрій, Т.Кремінь, В.Литвин, П.Юрчишин, О.Шевченко) 

протягом 

сесії 

В.Курило 

А.Река 

 

 

О.Маковський 

340.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо запровадження тимчасового обмеження права 

громадян України на виїзд з України до держави-агресора) (реєстр. 

№7187, н.д. А.Немировський, А.Шинькович, А.Денисенко) 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

 

О.Маковський 

341.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю 

України (щодо обмеження максимальної заробітної плати) (реєстр. 

№7204, н.д В.Підберезняк)  

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

А.Река 

 

О.Маковський 

342.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення повноважень обласних рад в сфері 

охорони тваринного, рослинного світу і раціонального 

використання природних ресурсів (реєстр. № 7207, доопрацьований, 

н.д. І.Луценко, О.Єднак, О.Корчинська, О.Петренко, В.Парасюк, 

Я.Маркевич, О.Ленський, Є.Балицький) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

І.Ляшко 

343.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу цивільного захисту 

України (щодо удосконалення повноважень об'єднаних 

територіальних громад у сфері цивільного захисту) (реєстр. №7224, 

н.д. О.Барна) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

Г.Степанян 

344.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про оцінку 

земель" (щодо усунення протиріч при визначенні суб'єктів 

оціночної діяльності у сфері оцінки земель) (реєстр. №7226, н.д. 

О.Кулініч, В.Лунченко, І.Бриченко)  

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

 

Ю.Гарбуз 
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345.  

Проект Закону про внесення змін до статті 67 Бюджетного кодексу 

України (щодо формування бюджету об'єднаних територіальних 

громад підприємствами, які здійснюють свою діяльність у зоні 

відчуження та у зоні безумовного (обо'язкового) відселення) 

(реєстр. №7254, н.д. Я.Москаленко) 

протягом 

сесії 

В.Курило 

А.Река 

 

 

О.Маковський 

346.  

Проект Закону про порядок виготовлення, придбання, зберігання, 

обліку, перевезення та використання пристроїв для відстрілу 

патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми 

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та 

патронів до них  (реєстр. №7261, н.д. Н.Савченко, В.Соляр, 

О.Петренко) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

 

О.Данилюк 

347.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо уточнення окремих 

положень (реєстр.  №7262, н.д. М.Паламарчук) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

Г.Степанян 

348.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

регулювання містобудівної діяльності" (щодо припинення або 

тимчасового зупинення повноважень органів державного 

архітектурно-будівельного контролю) (реєстр. №7266, н.д. 

А.Яценко, А.Шинькович, Г.Чекіта) 

 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

І.Ляшко 

349.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

регулювання містобудівної діяльності" (щодо передачі, припинення 

або тимчасового зупинення повноважень органів державного 

архітектурно-будівельного контролю) (реєстр. №7266-1, н.д. 

Г.Кривошея) 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

 

І.Ляшко 

350.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо впровадження ідентифікації та реєстрації тварин з 

метою посилення відповідального поводження з ними (реєстр. 

№7267, н.д. О.Опанасенко, І.Лапін, І.Рибак, О.Сотник, Я.Маркевич,  

М.Бондар, Ю.Тимошенко,  О.Єднак, І.Констанкевич, О.Черненко ) 

 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

 

Г.Степанян 
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351.  

Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до 

військових прокуратур регіонів, територіальних органів Державної 

прикордонної служби, органів місцевого самоврядування та 

територіальних органів Державної служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру щодо забезпечення дотримання 

земельного законодавства та належного функціонування 

державного кордону України (реєстр. №7282, н.д О.Мусій) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

Ю.Гарбуз 

352.  

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України у 

зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції" 

(реєстр. №7285, КМУ, В.Гройсман) 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

О.Маковський 

353.  
Проект Закону про внесення змін до статті 24-2 Бюджетного 

кодексу України  (реєстр. №7288, КМУ, В.Гройсман) 

протягом 

сесії 

В.Курило 

А.Река 

О.Маковський 

354.  

Проект Закону про мораторій на підняття тарифів на доставку 

україномовних друкованих видань на території України та 

періодичних регіональних і місцевих видань на підконтрольній 

Україні території Донецької і Луганської областей (реєстр. №7291, 

н.д. В.Сюмар,  Д.Лубінець,  О.Кондратюк)  

протягом 

сесії 

В.Курило 

А.Река 

 

 

 

Т.Корнієнко 

355.  

Проект Закону про проведення експерименту з переселення на 

постійне місце проживання внутрішньо переміщених осіб, які є 

власниками житла на непідконтрольних територіях Донбасу (реєстр. 

№7295, н.д. В.Підберезняк)  

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

А.Река 

 

І.Ляшко 

Ю.Гарбуз 

356.  

Проект Закону про внесення зміни до статті 25 Закону України "Про 

відпустки" (щодо відпусток працівникам на період проведення 

антитерористичної операції) (реєстр. №7305, КМУ, В.Гройсман) 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

О.Маковський 

357.  

Проект Закону про внесення змін до статті 214 Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо особливостей початку 

досудового розслідування по окремим категоріям правопорушень) 

(реєстр. №7315, н.д. Я.Безбах, К.Жеваго) 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

О.Маковський 

358.  

Проект Закону про дипломатичну службу (реєстр. №7322, ПУ, 

П.Порошенко) 

 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

О.Маковський 
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359.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від 

неправомірних дій посадових осіб суб'єктів владних повноважень 

при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності (реєстр. №7326, н.д. С.Кіраль, О.Сотник, 

Р.Сидорович, С.Заліщук, Я.Маркевич, В.Галасюк, Ю.Соловей, 

В.Дубіль, О.Юринець, О.Опанасенко, С.Лещенко, О.Черненко,   

В.Сюмар, В.Кривенко, Г.Кривошея)  

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

 

О.Маковський 

360.  

Проект Закону про пенітенціарну систему (реєстр. №7337,  

н.д. І.Мосійчук, І.Луценко, А.Кожем'якін, О.Богомолець, 

Ю.Мірошниченко, М.Паламарчук, В.Барвіненко, Ю.Тимошенко, 

(автор. колектив) 

протягом 

сесії 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

 

О.Маковський 

361.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну 

підтримку сільського господарства України" (щодо розподілу 

бюджетної тваринницької дотації і бюджетної дотації для розвитку 

сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання 

виробництва сільськогосподарської продукції) (реєстр. 7341, н.д. 

О.Барна) 

протягом 

сесії 

 

В.Курило 

А.Река 

 

 

 

О.Маковський 

362.  

Проект Закону про внесення змін до статті 3 Закону України "Про 

Всеукраїнський перепис населення" (щодо визначення 

періодичності проведення перепису населення України та 

проведення Всеукраїнського перепису населення в 2018 році) 

(реєстр. №7344, н.д. О.Вілкул) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

 

Г.Степанян 

363.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про джерела 

фінансування дорожнього господарства України (реєстр. №7353, 

н.д. Д.Білоцерковець (автор. колектив) 

протягом 

сесії 

В.Курило 

А.Река 

 

 

О.Маковський 

364.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо скасування норм безоплатної передачі у приватну 

власність земельних ділянок державної і комунальної форм 

власності та заборони купівлі-продажу земель 

сільськогосподарського призначення) (реєстр. №7355, н.д. О.Барна) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

 

Ю.Гарбуз 
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365.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

розміщення соціальної реклами з зображенням учасників бойових 

дій, волонтерів та інших осіб які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною (реєстр. №7360, н.д. О.Корчинська, Т.Ричкова,   

Ю.Тимошенко, А.Левус, Є.Рибчинський, А.Денисенко,  

О.Петренко, Я.Маркевич)  

протягом 

сесії 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

Ю.Бублик 

 

 

Л.Дмитрук 

366.  

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання 

створення та діяльності дрібних фермерських господарств і 

деконцентрації повноважень у сфері земельних відносин (реєстр. 

№7363, ПУ, П.Порошенко) 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

 

 

Ю.Гарбуз 

367.  

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання 

створення та діяльності дрібних фермерських господарств і 

деконцентрації повноважень у сфері земельних відносин (реєстр. 

№7363-1, н.д. О.Ляшко, В.Галасюк, В.Вовк, Х.Мепарішвілі) 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

 

 

 

Ю.Гарбуз 

368.  

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання 

створення сімейних фермерських господарств та розвитку 

сільськогосподарських кооперативів, децентралізації повноважень 

та припинення корупційних зловживань у сфері земельних 

відносин, посилення державного контролю за використанням і 

охороною земель та запобігання рейдерству (реєстр. №7363-2, н.д. 

В.Івченко) 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

 

 

 

Ю.Гарбуз 

369.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" щодо надання 

соціально-економічної компенсації ризику населенню, яке проживає 

на території зон спостереження в об'єднаних територіальних 

громадах (реєстр. 7369, н.д. В.Бандуров, О.Горбунов, О. Кужель,  

А.Шипко, О.Лівік, Ю.Воропаєв, А.Шинькович, О.Домбровський, 

Р.Мацола) 

протягом 

сесії 

 

В.Курило 

А.Река 

 

 

 

 

О.Маковський 
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370.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо унормування діяльності та державної реєстрації 

всеукраїнських громадських об'єднань (реєстр. №7372, н.д. 

О.Продан,  С.Алєксєєв, В.Пацкан, О.Кужель,  В.Сюмар, Ю.Соловей,  

І.Суслова, А.Шкрум, (автор. колектив) 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

 

І.Ляшко 

371.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб'єктів 

господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних 

органів (реєстр. №7373, н.д. О.Продан, В.Галасюк, М.Паламарчук, 

В.Король, В.Пацкан, С.Алєксєєв, В.Карпунцов, В.Сюмар, О.Кужель,   

Ю.Соловей, І.Суслова  (автор. колектив) 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

 

 

 

О.Данилюк 

372.  

Проект Закону про внесення змін до статті 212-3 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення (щодо посилення 

відповідальності за неправомірну відмову в наданні інформації, 

несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, 

що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або 

члена відповідно до Закону України "Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність") (реєстр. №7393, н.д. О.Сугоняко (автор. 

колектив) 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

 

 

 

 

І.Ляшко 

373.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

порядку інформування діяльності суб'єктів владних повноважень 

(реєстр. №7395, н.д. В.Сюмар) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

І.Ляшко 

374.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо перерахунку пенсій науковим працівникам, 

журналістам, працівникам органів місцевого самоврядування та 

іншим) (реєстр. №7406, н.д. С.Міщенко) 

 

протягом 

сесії 

В.Курило 

А.Река 

 

 

О.Маковський 

375.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання 

корупції" (реєстр. №7409, КМУ, В.Гройсман) 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

О.Маковський 
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376.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу адміністративного 

судочинства України (щодо удосконалення механізмів судового 

розгляду) (реєстр. №7414, н.д. С.Власенко) 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

О.Маковський 

377.  

Проект Закону про внесення змін до Господарського кодексу 

України (щодо удосконалення механізмів судового розгляду) 

(реєстр. №7415, н.д. С.Власенко) 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

О.Маковський 

378.  

Проект Закону про внесення змін до Цивільного процесуального 

кодексу України (щодо удосконалення механізмів судового 

розгляду) (реєстр. №7416, н.д. С.Власенко) 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

О.Маковський 

379.  
Проект Закону про внесення змін до статті 89 Бюджетного кодексу 

України (реєстр. №7419, н.д. М.Княжицький, В.Єленський) 

протягом 

сесії 

В.Курило 

А.Река 

 

О.Маковський 

380.  

Проект Закону про захист української державності від проявів 

колабораціонізму (реєстр. №7425, н.д. С.Висоцький, А.Левус, 

І.Лапін, М.Бондар, М.Величкович, Д.Тимчук, Т.Кремінь, 

І.Бриченко, О.Медуниця) 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

 

О.Маковський 

381.  

Проект Закону встановлення справедливості та покарання винних у 

воєнних злочинах по подіям на території Донецької та Луганської 

областей (реєстр. №7425-1, н.д. Н.Веселова, (автор. колектив) 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

О.Маковський 

382.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо удосконалення механізму фінансування регіонального 

розвитку (реєстр. №7447, КМУ, В.Гройсман) 

протягом 

сесії 

В.Курило 

А.Река 

 

О.Маковський 

383.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

удосконалення окремих положень з питань діяльності Державного 

бюро розслідувань (реєстр. №7450, н.д. М.-М.Найєм, О.Сотник, 

Л.Ємець,  Ю.Дерев'янко, С.Лещенко, Д.Добродомов)  

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

 

О.Маковський 

384.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (щодо забезпечення якості 

перевезень у громадському транспорті) (реєстр. №7468, н.д. 

М.Микитась) 

 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

 

Г.Степанян 
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385.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про джерела 

фінансування дорожнього господарства України" (щодо 

використання коштів дорожнього фонду) (реєстр. №7475, н.д. 

М.Мураєв) 

протягом 

сесії 

В.Курило 

А.Река 

 

 

О.Маковський 

386.  

Проект Закону про внесення змін до статті 3 Закону України "Про 

джерела фінансування дорожнього господарства України" щодо 

погодження використання коштів територіальних дорожніх фондів 

органами місцевого самоврядування (реєстр. №7475-1, н.д. 

О.Шевченко, І.Констанкевич, О.Дубіні, В.Дідич, В.Купрій, 

Ю.Савчук, В.Шевченко, О.Дехтярчук, І.Гузь, Т.Батенко) 

протягом 

сесії 

 

В.Курило 

А.Река 

 

 

 

О.Маковський 

387.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо погодження використання коштів дорожнього фонду) 

(реєстр. №7476, н.д. Є.Мураєв) 

протягом 

сесії 

 

В.Курило 

А.Река 

 

О.Маковський 

388.  

Проект Закону про внесення змін до статті 103-1 Бюджетного 

кодексу України щодо погодження використання коштів 

територіальних дорожніх фондів органами місцевого 

самоврядування (реєстр. №7476-1, н.д. О.Шевченко, 

І.Констанкевич, О.Дубінін, В.Дідич, В.Купрій, Ю.Савчук, 

В.Шевченко, О.Дехтярчук, І.Гузь, Т.Батенко) 

протягом 

сесії 

 

В.Курило 

А.Река 

 

 

 

О.Маковський 

389.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеві 

вибори" (щодо створення на законодавчому рівні кваліфікаційних 

вимог до кандидата в депутати місцевої ради) (реєстр. №7493, н.д. 

С.Шахов) 

протягом 

сесії 

О.Ледовських 

О.Бойко 

 

Л.Дмитрук 

390.  

Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до 

Кабінету Міністрів України щодо створення Міністерства України у 

справах ветеранів - центрального органу виконавчої влади для 

забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері 

соціального захисту ветеранів війни (реєстр. №7505, н.д. 

О.Третьяков, М.Бурбак, Г.Загорій, М.Гаврилюк, Ю.-Б.Шухевич, 

Є.Рибчинський)  

 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

 

 

 

О.Данилюк 
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391.  
Проект Закону про національну інфраструктуру геопросторових 

даних (реєстр. №7523, КМУ, В.Гройсман) 

протягом 

сесії 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

Ю.Гарбуз 

392.  

Проект Закону про особливості забезпечення права на інформацію 

громадянам України, які перебувають на тимчасово окупованій 

території (реєстр. №7534, н.д. Н.Веселова) 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

 

 

 

О.Данилюк 

393.  

Проект Постанови про виконання резолюції Парламентської 

Асамблеї Ради Європи 2198 (2018) "Гуманітарні наслідки війни в 

Україні" (реєстр. №7545, н.д. Ю.Бойко, О.Вілкул, С.Льовочкін, 

В.Новинський, Ю.Льовочкіна, М.Папієв, Д.Колєсніков 

автор.колектив) 

протягом 

сесії 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

 

 

 

 

О.Данилюк 
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Розділ III.  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 

О.Данилюк 

Т.Корнієнко  

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 співробітництво територіальних 

громад» 

протягом  

сесії 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

А.Малюга 

Г.Степанян 

6.  Про виконання Закону України  

«Про адміністративні послуги» 

 

протягом  

сесії 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

А.Малюга 

Г.Степанян 
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7.  Про виконання Постанови Верховної Ради 

України «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»  

 

протягом  

сесії 

 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

 

А.Малюга 

О.Данилюк  

Т.Корнієнко  

8.  Про виконання Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України 

щодо окремих питань проходження 

державної служби» 

протягом  

сесії 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

А.Малюга 

О.Маковський 

9.  Про затвердження звіту Комітету за період 

роботи восьмої сесії Верховної Ради 

України восьмого скликання 

липень 

2018 року 

 

О.Гончаренко 

 

А.Малюга 

О.Данилюк  

 

10.  Моніторинг стану виконання центральними 

органами виконавчої влади завдань, 

визначених законами, постановами 

Верховної Ради України 

 

постійно 

 

О.Гончаренко 

 

А.Малюга 

О.Данилюк  

О.Падалко 

11.  Моніторинг стану виконання місцевими 

органами влади рішень комітету, 

застосування роз’яснень 

 

постійно 

 

О.Гончаренко 

 

А.Малюга 

О.Данилюк  

О.Падалко  
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Розділ IV. 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. - - - - - 
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Розділ V.  Питання, які  передбачається  розглянути  на  виїзних засіданнях Комітету,  

виїзних комітетських слуханнях, круглих столах  (із зазначенням дати і місця проведення  засідання); 

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 та 

місце проведення 

Відповідальні  

за  

підготовку  

члени 

Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення підготовки 

працівники секретаріату Комітету, партнери 

заходу  

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглий стіл на тему: 

«Законодавче регулювання 

у сферах локальної 

демократії та правового 

статусу депутатів місцевих 

рад: поточний стан і 

перспективи 

удосконалення» 

 

 

12 лютого 

м.Вінниця 

Вінницька область 

 

 

 

С.Кудлаєнко 

О.Бойко 

Л.Зубач 

 

 

А.Малюга, О.Данилюк, І.Ляшко, Г.Степанян 

спільно з представниками Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, проектом 

“Громадянське суспільство задля розвитку 

демократії та прав людини в Україні” Програми 

розвитку ООН в Україні, проектом USAID 

“Громадяни в дії”, що реалізується Українським 

незалежним центром політичних досліджень, 

проектом «Партисипативна демократія та 

обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», 

що реалізується всеукраїнською асоціацією органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України» 

2.  Круглий стіл на тему 

реформи Парламенту 

України, зокрема 

презентація порівняльного 

огляду Ради Європи щодо 

парламентської служби, 
підготовленого Центром 

22 лютого 

м.Київ 

14:00 

готель “Київ” 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

 

А.Малюга, О.Маковський, І.Ляшко 

спільно з Програмою Ради Європи (що 

впроваджується Центром експертизи реформ 

місцевого самоврядування Ради Європи), та 

Секретаріатом Парламентської асамблеї Ради 

Європи, Комітетом з питань Регламенту та 

організації роботи Верховної Ради України, 
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експертизи реформ місцевого 

самоврядування в рамках 

Програми «Децентралізація і 

територіальна консолідація в 

Україні» у співпраці з 

Парламентською Асамблеєю 

Ради Європи та експертом 

Ради Європи, почесним 

Генеральним секретарем  

Сенату Франції Аланом 

Делькампом на запит 

Комітету Верховної Ради 

України з питань 

державного будівництва, 

регіональної політики та 

місцевого самоврядування 

Національним агентством України з питань 

державної служби 

3.  Форум «Регіональний 

економічний розвиток та 

децентралізація в Україні. 

Регіональний вимір» 

 

22 лютого 

м.Ужгород/м.Тячів 

Закарпатська 

область 

 А.Малюга, О.Данилюк, Ю.Гарбуз, Г.Степанян 

спільно з Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства 

України, Центральним офісом реформ при 

Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України, 

Програмою “U-LEAD with Europe”, Закарпатським 

Відокремленим підрозділом “Центр розвитку 

місцевого самоврядування” 

4.  Круглий стіл на тему:  

 «Актуальні питання 

вдосконалення базового 

закону системи місцевого 

самоврядування» 

 

 

 

23 лютого 

Вінницька область 

 

 

 

С.Кудлаєнко 

М.Федорук 

Ю.Бублик 

 

А.Малюга, О.Данилюк, Т.Корнієнко 

спільно з представниками Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, проектом 

USAID “Розробка курсу на зміцнення місцевого 

самоврядування в Україні (ПУЛЬС)”,  Програмою 
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Агентства США з міжнародного розвитку USAID 

“РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне 

парламентське представництво”, Центральним 

офісом реформ при Міністерстві регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України (Програма “U-LEAD with 

Europe”), Програмою Ради Європи “Децентралізація і 

територіальна консолідація в Україні”, 

Швейцарсько-українським проектом “Підтримка 

децентралізації в Україні” (DESPRO), 

всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого 

самоврядування 

5.   

Круглий стіл на тему: 

«Державна регіональна 

політика в Україні: 

сучасний стан, основні 

виклики та законодавче 

регулювання» 

 

2 березня  

м.Канів 

Черкаська область 

 

 

О.Гончаренко 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

А.Река 

 

А.Малюга, О.Данилюк, Г.Степанян 

спільно з представниками Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, проектом 

«Підтримка впровадження державної регіональної 

політики» Програми U-LEAD з Європою 

6.  Круглий стіл на тему: 

«Нормативно-правове 

врегулювання інституту 

посадової особи місцевого 

самоврядування в умовах 

здійснення реформи 

децентралізації влади. 

Запобігання проявам 

корупції» 

19-20 березня 

Київська  

область 

О.Ледовських 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

А.Шкрум 

 

А.Малюга, О.Маковський, І.Ляшко 

спільно з Національним агентством України з 

питань державної служби, Програмою Ради Європи 

(що впроваджується Центром експертизи реформ 

місцевого самоврядування Ради Європи),  проектом 

USAID “Розробка курсу на зміцнення місцевого 

самоврядування в Україні (ПУЛЬС)”, Програмою 

Агентства США з міжнародного розвитку USAID 

“РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне 

парламентське представництво”, Апаратом 

Верховної Ради України, Швейцарсько-українським 

проектом “Підтримка децентралізації в Україні” 
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(DESPRO), всеукраїнськими асоціаціями органів 

місцевого самоврядування 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглий стіл на тему:  

 «Актуальні питання 

вдосконалення базового 

закону системи місцевого 

самоврядування» 

30 березня 

м.Полтава 

Полтавська 

область 

О.Гончаренко 

С.Кудлаєнко 

М.Федорук 

Ю.Бублик 

А.Река 

А.Малюга, О.Данилюк, Т.Корнієнко 

спільно з представниками Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, проектом 

USAID “Розробка курсу на зміцнення місцевого 

самоврядування в Україні (ПУЛЬС)”,  Центральним 

офісом реформ при Міністерстві регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України (Програма “U-LEAD with 

Europe”), Програмою Ради Європи (що 

впроваджується Центром експертизи реформ 

місцевого самоврядування Ради Європи),  

Програмою Агентства США з міжнародного 

розвитку USAID “РАДА: підзвітність, 

відповідальність, демократичне парламентське 

представництво”, Швейцарсько-українським 

проектом “Підтримка децентралізації в Україні” 

(DESPRO), всеукраїнськими асоціаціями органів 

місцевого самоврядування 

8.  Спеціальне засідання 

Комітету в рамках круглого 

столу, присвячене аналізу 

практики застосування 

Закону України «Про 

державну службу»: 

досягнення, перспективи, 

проблеми та шляхи їх 

подолання 

 

16 травня 

м.Київ 

 А.Малюга, О.Маковський, І.Ляшко 

спільно з Національним агентством України з 

питань державної служби, Програмою Агентства 

США з міжнародного розвитку USAID “РАДА: 

підзвітність, відповідальність, демократичне 

парламентське представництво”, Центром політико-

правових реформ, Програмою Ради Європи (що 

впроваджується Центром експертизи реформ 

місцевого самоврядування Ради Європи) 
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9.  Форум розвитку місцевого 

самоврядування 

 

1 червня 

м.Святогірськ 

Донецька область 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

А.Река 

Ю.Бублик 

А.Малюга, О.Данилюк, Ю.Гарбуз, Г.Степанян 

спільно з представниками Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, Програмою 

Ради Європи (що впроваджується Центром 

експертизи реформ місцевого самоврядування Ради 

Європи), Донецькою облдержадміністрацією 

10.  Круглий стіл на тему: 

«Державна політика у сфері 

розвитку системи надання 

адміністративних послуг» 

в рамках Форуму «Новий 

формат взаємодії влади та 

громади» в форматі Open 

Space 

4-8 червня 

м.Київ 

О.Гончаренко 

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, іншими 

центральними органами виконавчої влади, 

обласними державними адміністраціями, проектом 

«Реформа управління на сході України», що 

виконується німецькою урядовою компанією 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, всеукраїнськими 

асоціаціями органів місцевого самоврядування 

11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглий стіл на тему:  

«Законодавче регулювання 

у сферах локальної 

демократії та правового 

статусу депутатів місцевих 

рад: поточний стан і 

перспективи 

удосконалення» 

 

 

 

 

 

8 червня  

м.Вилкове 

Одеська область 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Кудлаєнко 

О.Бойко 

Л.Зубач 

В.Гуляєв 

А.Малюга, О.Данилюк, І.Ляшко 

спільно з представниками Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, Центральним 

офісом реформ при Міністерстві регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України (Програма “U-LEAD with 

Europe”), проектом “Громадянське суспільство задля 

розвитку демократії та прав людини в Україні” 

Програми розвитку ООН в Україні, проектом USAID 

“Громадяни в дії”, що реалізується Українським 

незалежним центром політичних досліджень, 
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проектом «Партисипативна демократія та 

обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», 

що реалізується всеукраїнською асоціацією органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України», 

Програмою Ради Європи (що впроваджується 

Центром експертизи реформ місцевого 

самоврядування Ради Європи), проектом Конгресу 

Ради Європи “Сприяння розвитку місцевої 

демократії в Україні”, Швейцарсько-українським 

проектом “Підтримка децентралізації в Україні” 

(DESPRO), Програмою Агентства США з 

міжнародного розвитку USAID “РАДА: підзвітність, 

відповідальність, демократичне парламентське 

представництво”, всеукраїнськими асоціаціями 

органів місцевого самоврядування 

 

12.  Круглий стіл на тему:  

«Реформування місцевого 

самоврядування та 

територіальної організації 

влади в Бессарабському 

регіоні України: стан та 

перспективи» 

 

11 червня  

м.Болград 

Одеська область 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

Ю.Бублик 

В.Гуляєв 

А.Малюга, О.Данилюк, Ю.Гарбуз 

спільно з представниками Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, Програмою 

Ради Європи (що впроваджується Центром 

експертизи реформ місцевого самоврядування Ради 

Європи), всеукраїнськими асоціаціями органів 

місцевого самоврядування 

13.  

 

Круглий стіл на тему: 

«Практика застосування 

Закону України «Про 

добровільне об’єднання 

територіальних громад» на 

прикладі територіальних 

громад Закарпатської 

 

15 червня 

 м.Ужгород/ 

м.Мукачево 

Закарпатська 

область 

 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

 

 

А.Малюга, О.Данилюк, Ю.Гарбуз, Г.Степанян 

спільно з представниками Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, Шведсько-

українським проектом “Підтримка децентралізації в 

Україні”, Програмою Ради Європи (що 
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області. Співробітництво 

територіальних громад як 

механізм формування 

ефективного та 

спроможного місцевого 

самоврядування» 

впроваджується Центром експертизи реформ 

місцевого самоврядування Ради Європи), проектом 

USAID “Розробка курсу на зміцнення місцевого 

самоврядування в Україні (ПУЛЬС)”, Програмою 

Агентства США з міжнародного розвитку USAID 

“РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне 

парламентське представництво”, Швейцарсько-

українським проектом “Підтримка децентралізації в 

Україні” (DESPRO), Асоціацією об’єднаних 

територіальних громад, всеукраїнськими асоціаціями 

органів місцевого самоврядування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


