
 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

(в розрізі підкомітетів) 

 

Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

шоста (лютий  - липень 2017 року), 

сьома (вересень 2017 року - січень 2018 року) сесії 
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Результати законопроектної роботи підкомітетів 

Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування  

(закони/постанови) за шосту (лютий-липень 2017 року), сьому (вересень 2017 року - січень 2018 року) сесії  

Верховної Ради України VIII скликання   

 
 

 

 

Назва підкомітету  

Проекти законодавчих актів (законів, постанов), 

з  опрацювання яких  

Комітет визначено ГОЛОВНИМ 

Проекти 

 законодавчих актів 

 (законів, постанов),  

з  опрацювання яких 

Комітет  
не є головним 

прийнято в 

цілому 

законів  

(постанов) 

прийнято в  

першому  

(наступному) 

 читанні 

не прийнято 

(вето ПУ, 

відхилено, 

знято з 

розгляду тощо) 

попередньо 

розглянуто на 

засіданні 

Комітету 

перебувають 

на розгляді  

підкомітету  

попередньо 

розглянуто на 

засіданні 

Комітету 

на 

розгляді  

під-

комітету 

1. Підкомітет з питань місцевого 

самоврядування   (голова – Бублик Ю.В.) 
1/- - -/4 7/2 21 3/2 84 

2. Підкомітет з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою 

(голова – Федорук М.Т.) 
8/2 -/1 6/9 17/13 19 1/4 92 

3. Підкомітет з питань органів 

самоорганізації населення, місцевих виборів 

та інших форм безпосередньої демократії 

(голова – Бойко О.П.) 

64/- - 13/4 80/52 26 - 37 

4. Підкомітет з питань з питань державної 

служби та служби в органах місцевого 

самоврядування (голова – Шкрум А.І.) 
1/1 - 3/- 2/2 4 1/1 67 

5. Підкомітет з питань регіональної політики, 

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

 

- 

 

- 

 

- 

 

1/- 

 

1 

 

1/2 

 

105 

6. Підкомітет з питань адміністративних 

послуг, державних символів та нагород 

(голова – Дехтярчук О.В.) 

 

1/- 

 

- 

 

1/1 

 

3/- 

 

6 

 

1/- 

 

21 

Загалом: 75/3 -/1 23/21 110/69 77 7/9 406 
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Результати законопроектної роботи  

підкомітету з питань місцевого самоврядування 

за шосту (лютий-липень 2017 року), сьому (вересень 2017 року - січень 2018 року) 

сесії Верховної Ради України VIII скликання 

куратор підкомітету - Гончаренко О.О., голова підкомітету - Бублик Ю.В. 

 

Всього підготовлено 10 проектів законів за шосту сесію (лютий-липень 2017 року) 

та 4 проекти законів і постанов за сьому сесію (вересень 2017 року - січень 2018 року) 

 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ  

Комітет 

не є головним 

Прийнято в 

цілому під 

час шостої, 

сьомої сесій 

 

Прийнято  

в першому  

читанні під 

час шостої, 

сьомої сесій 

Не прийнято  Парламентом під 

час шостої, сьомої сесій (вето 

Президента України, 

відкликано, відхилено, знято з 

розгляду, до порядку денного 

сесії не включено тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету під час шостої,  

сьомої сесій 

Шоста  сесія 
1. Проект 

Закону про 

внесення змін 

до деяких 

законів 

України щодо 

набуття 

повноважень 

сільських, 

селищних, 

міських голів 

(реєстр. 

№4110, друге 

читання) 

 

  1.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) 

2.Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" щодо повноважень місцевих рад 

(реєстр. №5231) 

3.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) 

4.Проект Закону про внесення змін до статті 

1.Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України 

щодо вдосконалення 

процедури державного 

нагляду (контролю) за 

додержанням законодавства 

про працю та 

відповідальності за 

правопорушення у цій 

сфері (реєстр. №6087) 

2. Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України 

щодо спрощення надання 

нотаріальних послуг в 

сільській місцевості 
(реєстр. №2819) 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58231
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51 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" щодо формування 

персонального складу виконавчого комітету 

сільської, селищної, міської, районної у місті 

ради (реєстр. №5656) 

5.Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про статус депутатів місцевих рад" 

щодо підтвердження фактичної наявності 

підстави для відкликання депутата місцевої 

ради за народною ініціативою (реєстр. 

№6133) 

6.Проект Закону про внесення змін до статті 

59-1 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" щодо уточнення 

деяких положень (реєстр. №6416) 

7.Проект Закону про тимчасово окуповану 

територію України (реєстр. №3593-Д) 

3. 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) 

1 - - 7 3 
 

Сьома  сесія 
  1.Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

столицю України - місто-герой 

Київ" щодо відновлення районних 

рад (реєстр. №2529-1) 

2.Проект Закону про тимчасово 

окуповану територію України 

(реєстр. №3593-д) 

3.Проект Закону про внесення 

змін до статті 51 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в 

Україні" щодо формування 

персонального складу виконавчого 

комітету сільської, селищної, 

міської, районної у місті ради 

(реєстр. №5656) 

4.Проект Закону про внесення 

1.Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про столицю України - місто-герой 

Київ" (щодо порядку призначення голови 

Київської міської державної адміністрації) 

(реєстр. №4913) 

2.Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про статус депутатів місцевих рад" 

(щодо вдосконалення форм депутатської 

діяльності та механізму контролю) (реєстр. 

№6741) 

 

1.Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України 

щодо поліпшення 

інвестиційного клімату в 

Україні (реєстр. №6540) 

2.Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України 

(щодо посвідчення заповіту 

та довіреності у сільській 

раді) (реєстр. №6609) 

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


 5 

змін до Закону України "Про 

статус депутатів місцевих рад" 

щодо підтвердження фактичної 

наявності підстави для 

відкликання депутата місцевої 

ради за народною ініціативою 

(реєстр. №6133) 

- - 4 2 2 
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Результати законопроектної роботи  

підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою  

за шосту (лютий-липень 2017 року), сьому (вересень 2017 року - січень 2018 року) 

сесії Верховної Ради України VIII скликання  

куратор підкомітету - Гончаренко О.О., голова підкомітету - Федорук М.Т. 

 

Всього підготовлено 18 проектів законів і постанов за шосту сесію (лютий - липень 2017 року) 

та 17 проектів законів і постанов за сьому сесію (вересень 2017 року - січень 2018 року) 
 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ  

Комітет 

не є головним 
Прийнято в цілому 

під час шостої, сьомої 

сесій  

Прийнято  

в першому  

читанні під час 

шостої, сьомої 

сесій 

Не прийнято Парламентом під час 

шостої, сьомої сесій (вето 

Президента України, відкликано, 

відхилено, знято з розгляду, до 

порядку денного сесії не включено 

тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 

Шоста  сесія 
1.Проект Закону про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України (щодо 

добровільного 

приєднання 

територіальних громад) 

(реєстр.4772, друге 

читання) 

2.Проект Закону про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України (щодо 

статусу старости села, 

селища) (реєстр. 

№4742, друге читання) 

3.Проект Постанови 

 1.Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-територіальному 

устрої Донецької області, зміну і 

встановлення меж міста Маріуполь 

та Волноваського району Донецької 

області (реєстр. №5311) 

2.Проект Постанови про 

перейменування населених пунктів 

Луганської області (реєстр. №2996) 

3.Проект Постанови про 

перейменування села Падалки 

Полтавського району Полтавської 

області (реєстр. №5352) 

4.Проект Постанови про 

перейменування села Чубівка 

Смілянського району Черкаської 

області (реєстр. №6205) 

1.Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Бережани 

Тернопільської області (реєстр. 

№6296) 

2.Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Миргород і 

Миргородського району Полтавської 

області (реєстр. №6297) 

3.Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-територіальному 

устрої Донецької області, зміну і 

встановлення меж Слов'янського 

району Донецької області (реєстр. 

№6105) 

4.Проект Постанови про внесення 

змін до Постанови Верховної Ради 

України №1377-VIII від 19.05.2016 

1.Проект Закону 

про внесення змін 

до деяких 

законодавчих 

актів України 

щодо оскарження 

рішень про 

добровільне 

об'єднання 

територіальних 

громад (реєстр. 

№5483) 
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про внесення зміни до 

Постанови "Про зміни в 

адміністративно-

територіальному устрої 

Донецької області, 

зміну і встановлення 

меж міста Горлівка та 

Бахмутського району 

Донецької області" від 

08.09.2016 року № 

1520-VIII (реєстр. 

№5139) 

4.Проект Постанови 

про перейменування 

міста Мукачеве 

Закарпатської області 

(реєстр. №5188) 

5.Проект Закону про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України щодо 

особливостей 

добровільного 

об'єднання 

територіальних громад, 

розташованих на 

територіях суміжних 

районів (реєстр. 

№5520) 

6.Проект Закону про 

внесення змін до 

деяких законів України 

щодо врегулювання 

питання 

перейменування 

місцевих державних 

адміністрацій (реєстр. 

5.Проект Постанови про 

перейменування села Дібрівка 

Брусилівського району 

Житомирської області (реєстр. 

№6359) 

6.Проект Постанови про 

перейменування села Великі 

Прицьки Кагарлицького району 

Київської області (реєстр. №6360) 

 

"Про перейменування окремих 

населених пунктів та районів" (щодо 

зміни назви села: "Попова Гребля" на 

село: "Гребля") (реєстр. №5058) 

5.Проект Постанови про 

перейменування села Буцин 

Старовижівського району Волинської 

області (реєстр. №6204) 

6.Проект Постанови про 

перейменування села Чубівка 

Смілянського району Черкаської 

області (реєстр. №6205) 

7.Проект Постанови про 

перейменування села Дубка 

Городенківського району Івано-

Франківської області (реєстр. №6358) 

8.Проект Постанови про 

перейменування села Дібрівка 

Брусилівського району 

Житомирської області (реєстр. 

№6359) 

9.Проект Постанови про 

перейменування села Великі 

Прицьки Кагарлицького району 

Київської області (реєстр. №6360) 

10.Проект Постанови про 

перейменування села Латівка 

Біляївського району Одеської області 

(реєстр. №6551) 

11.Проект Постанови про 

перейменування села Черепівка 

Недригайлівського району Сумської 

області (реєстр. №6552) 

12.Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про добровільне 

об'єднання територіальних громад" 

щодо добровільного приєднання 
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№5541)  

7.Проект Постанови 

про перейменування 

села Буцин 

Старовижівського 

району Волинської 

області (реєстр. №6204) 

8.Проект Постанови 

про перейменування 

села Дубка 

Городенківського 

району Івано-

Франківської області 

(реєстр. №6358) 

 

територіальних громад сіл, селищ до 

територіальних громад міст 

обласного значення (реєстр.№6466) 

13.Проект Постанови про приведення 

назви міста Сєвєродонецьк 

Луганської області у відповідність до 

правил українського правопису 

(реєстр.№5308) 

14.Проект Постанови про 

перейменування села Велятин 

Хустського району Закарпатської 

області (реєстр. №6618) 

15.Проект Постанови про 

перейменування села Глибока 

Богородчанського району Івано-

Франківської області (реєстр. №6619) 

16.Проект Закону про тимчасово 

окуповану територію України 

(реєстр. №3593-Д) 

17. Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про добровільне 

об'єднання територіальних громад" 

(щодо уточнення деяких положень) 

(реєстр. №3217) 

 

 

8 - 6 17 1 
 

Сьома  сесія 
1. Проект Постанови 

про віднесення селища 

міського типу 

Решетилівка 

Решетилівського 

району Полтавської 

області до категорії 

міст районного 

1.Проект Закону 

про внесення змін 

до Закону 

України "Про 

добровільне 

об'єднання 

територіальних 

громад" щодо 

1.Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про добровільне 

об'єднання територіальних громад" 

(щодо визначення меж територій 

об'єднаних територіальних громад 

села, селища, міста) (реєстр. №4402) 

2.Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про добровільне 

1.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, 

друге читання) 

1.Проект Закону 

про внесення змін 

до Кодексу 

України про 

адміністративні 

правопорушення 

щодо поширення 

повноважень 

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

№6550) 

2.Проект Постанови 

про перейменування 

села Великі Прицьки 

Кагарлицького району 

Київської області 

(реєстр. №7098) 

 

добровільного 

приєднання 

територіальних 

громад сіл, селищ 

до територіальних 

громад міст 

обласного 

значення (реєстр. 

№6466, 

направлено на 

повторне друге 

читання) 

об'єднання територіальних громад" 

(щодо уточнення деяких положень) 

(реєстр. №3217) 

3.Проект Постанови про внесення 

змін до Постанови Верховної Ради 

України №1377-VIII від 19.05.2016 

"Про перейменування окремих 

населених пунктів та районів" (щодо 

зміни назви села: "Попова Гребля" на 

село: "Гребля") (реєстр. №5085)  

4.Проект Постанови про приведення 

назви міста Сєвєродонецьк 

Луганської області у відповідність до 

правил українського правопису 

(реєстр. №5308) 

5.Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-територіальному 

устрої Донецької області, зміну і 

встановлення меж Слов'янського 

району Донецької області (реєстр. 

№6105) 

6.Проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо 

посилення державних гарантій для 

гірських та високогірних населених 

пунктів (реєстр. №6439) 

7.Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про статус 

гірських населених пунктів в 

Україні" (щодо посилення державних 

гарантій соціально-економічного 

розвитку) (реєстр. №6520) 

8.Проект Закону про статус та 

розвиток гірських населених пунктів 

в Україні (реєстр. №7038) 9.Проект 

Закону про внесення змін до Закону 

України "Про добровільне об'єднання 

2.Проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо 

діяльності місцевих державних 

адміністрацій (реєстр. №6713) 

3.Проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо 

посилення державних гарантій для 

гірських та високогірних населених 

пунктів (реєстр. №6439) 

4.Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про статус 

гірських населених пунктів в 

Україні" (щодо посилення державних 

гарантій соціально-економічного 

розвитку) (реєстр. №6520) 

5.Проект Закону про статус та 

розвиток гірських населених пунктів 

в Україні (реєстр. №7038) 

6.Проект Закону про порядок 

утворення, ліквідації районів, 

встановлення і зміни їх меж (реєстр. 

№6636) 

7. Проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо 

посилення державних гарантій для 

гірських та високогірних населених 

пунктів (реєстр. №6439-д) 

8. Проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо 

утворення, реорганізації і ліквідації, 

найменування і перейменування 

місцевих державних адміністрацій 

(реєстр. №6641) 

9.Проект Постанови про 

перейменування села Сірники 

Перемишлянського району 

Львівської області (реєстр. №7096) 

органів місцевого 

самоврядування 

територіальних 

громад на всю 

територію 

відповідної 

сільської, 

селищної, міської 

територіальної 

громади  (реєстр. 

№5254) 

2.Проект Закону 

про внесення змін 

до деяких 

законодавчих 

актів України 

щодо форми 

вирішення 

територіальною 

громадою питань 

місцевого 

значення (реєстр. 

№ 4240) 

3.Проект Закону 

про внесення змін 

до деяких 

законодавчих 

актів України 

щодо поширення 

повноважень 

органів місцевого 

самоврядування 

територіальних 

громад на всю 

територію 

відповідної 

сільської, 
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територіальних громад" щодо 

суб'єктів добровільного об'єднання 

громад (реєстр. №7308) 

 

10.Проект Постанови про 

перейменування села Дібрівка 

Брусилівського району 

Житомирської області (реєстр. 

№7097); 

11.Проект Постанови про 

перейменування села Великі Прицьки 

Кагарлицького району Київської області 

(реєстр. №7098); 

12.Проект Постанови про 

перейменування села Падалки 

Полтавського району Полтавської області 

(реєстр. №7099) 

13.Проект Постанови про 

перейменування села Чубівка 

Смілянського району Черкаської області 

(реєстр. №7100) 

 

селищної, міської 

територіальної 

громади (реєстр. 

№5253) 

4.Проект Закону 

про внесення змін 

до деяких 

законодавчих 

актів України 

щодо посилення 

вимог законів 

України, 

спрямованих на 

створення 

безперешкодного 

доступу для осіб з 

інвалідністю до 

будівель і споруд 

(реєстр. №6536) 

2 1 9 13 4 
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Результати законопроектної роботи 

підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів  

та інших форм безпосередньої демократії 

за шосту (лютий-липень 2017 року), сьому (вересень 2017 року - січень 2018 року) 

сесії Верховної Ради України VIII скликання 

куратор підкомітету - Ледовських О.В., голова підкомітету  - Бойко О.П.  

 

Всього підготовлено 80 проектів постанов за шосту сесію (лютий - липень 2017 року) 

та 52 проекти постанов за сьому сесію (вересень 2017 року – січень 2018 року) 

 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ Комітет 

не є 

головним 
Прийнято в цілому під час 

шостої, сьомої сесій  

Прийнято  

в першому  

читанні під 

час шостої, 

сьомої сесій 

Не прийнято  Парламентом під час 

шостої, сьомої сесій (вето Президента 

України, відхилено, відкликано, знято з 

розгляду, до порядку денного сесії не 

включено тощо)  

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 
 

Шоста  сесія  
1.Проекти постанов про 

призначення окремих позачергових 

місцевих виборів (реєстр.№№5618-

– 5618-7; 5618-9 – 5618-14; 5618-16 

– 5618-19; 5618-21 – 5618-28; 5618-

30 – 5618-34; 5618-36– 5618-41)  

2.Проект Постанови про 

призначення позачергових виборів 

Снігурівського міського голови 

Снігурівського району 

Миколаївської області (реєстр. 

№5619) 

3.Проекти постанов про 

призначення окремих позачергових 

місцевих виборів (реєстр. №№6157 

– 6157-22) 

 

1.Проект Постанови про внесення змін до 

Постанови Верховної Ради України "Про 

призначення позачергових виборів 

Комарівського сільського голови (Комарівська 

сільська рада Борзнянського району 

Чернігівської області)" щодо перенесення дати 

позачергових виборів Комарівського 

сільського голови (реєстр. №5312) 

2.Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Меленецького 

сільського голови Любарського району 

Житомирської області (реєстр. №5618-8) 

3. Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Обознівського 

сільського голови Кіровоградського району 

Кіровоградської області (реєстр. №5618-15) 

1.Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів депутатів 

Сєвєродонецької міської ради 

Луганської області (реєстр. №5247, 

доопрацьований)   

2. Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів 

Сєвєродонецького міського голови 

(реєстр. №6169) 

3. Проекти постанов про призначення 

окремих позачергових місцевих 

виборів (реєстр. №№6157 – 6157-22) 

4.Проекти постанов про призначення 

окремих позачергових місцевих 

виборів (реєстр. №№6413 – 6413-25)  

5. Проект Постанови про призначення 

 



 12 

4.Проект Постанови про 

призначення позачергових виборів 

Старобільського міського голови 

Старобільського району Луганської 

області  (реєстр. №6158) 

 

 

 

4.Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Гореницького 

сільського голови Києво-Святошинського 

району Київської області (реєстр. №5618-20) 

5. Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Хижківського 

сільського голови Конотопського району 

Сумської області (реєстр. №5618-29) 

6. Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Будо-Орловецького 

сільського голови Городищенського району 

Черкаської області (реєстр. № 5618-35) 

7.Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Булдичівського 

сільського голови Романівського району 

Житомирської області (реєстр. №6413-1) 

8.Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Долинського 

сільського голови Гуляйпільського району 

Запорізької області (реєстр. №6413-2) 

9.Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Петрівського 

сільського голови Білгород-Дністровського 

району Одеської області (реєстр. №6413-6) 

10.Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Клюсівського 

сільського голови Новосанжарського району 

Полтавської області (реєстр. №6413-8) 

11.Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Юрчиського сільського 

голови Кам'янського району Черкаської 

області (реєстр. №6413-17) 

12.Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Калинівського 

сільського голови Веселівського району 

Запорізької області (реєстр. №6413-22) 

13.Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Старобільського 

міського голови Старобільського 

району Луганської області (реєстр. 

№6158) 

6.Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Луцького 

міського голови Волинської області 

(реєстр. №6555) 

7.Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Дергачівського 

міського голови Дергачівського 

району Харківської області (реєстр. 

№6666)  

8. Проекти постанов про призначення 

окремих позачергових місцевих 

виборів (реєстр. №6413-26-6413-48) 

9. Проекти постанов про призначення 

окремих позачергових місцевих 

виборів (реєстр. №6413-49 – 6413-52) 
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позачергових виборів Демидівського 

сільського голови Жмеринського району 

Вінницької області (реєстр. №6413-26) 
64 - 13 80 - 

     

Сьома  сесія 
 

 

1.Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Романівського 

селищного голови Романівського району 

Житомирської області (реєстр. №6413-30) 

2.Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Михайлівського 

сільського голови Білоцерківського району 

Київської області (реєстр. №6413-34) 

3.Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Дмитрівського 

сільського голови Казанківського району 

Миколаївської області (реєстр. №6413-37) 

4.Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Мануйлівського 

сільського голови Козельщинського району 

Полтавської області (реєстр. №6413-39) 

1.Проекти постанов про призначення 

окремих позачергових місцевих 

виборів (реєстр. №6413-53 – 6413-73) 

2.Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Чигиринського 

міського голови Чигиринського району 

Черкаської області (реєстр. №7102) 

3.Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів 

Городенківського міського голови 

Городенківського району Івано-

Франківської області (реєстр. №7103) 

4.Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Угнівського 

міського голови Сокальського району 

Львівської області  (реєстр. №7454) 

5.Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Українського 

міського голови Обухівського району 

Київської області (реєстр. №7455) 

6.Проекти постанов про призначення 

окремих позачергових місцевих 

виборів (реєстр. №6413-74 – 6413-100) 

 

- - 4 52 - 
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Результати законопроектної роботи 

підкомітету з питань з питань державної служби та  

служби в органах місцевого самоврядування 

за шосту (лютий-липень 2017 року), сьому (вересень 2017 року - січень 2018 року) 

сесії Верховної Ради України VIII скликання 

куратор підкомітету - Ледовських О.В., голова підкомітету - Шкрум А.І. 
 

Всього підготовлено 3 проекти законів за шосту сесію (лютий - липень 2017 року) 

та 3 проекти законів за сьому сесію (вересень 2017 року – січень 2018 року) 

 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ Комітет 

не є головним Прийнято в 

цілому під час 

шостої, сьомої 

сесій  

Прийнято  

в першому  

читанні під 

час шостої, 

сьомої сесій 

Не прийнято  Парламентом під час 

шостої, сьомої сесій (вето Президента 

України, відкликано, відхилено, 

знято з розгляду, до порядку денного 

сесії не включено тощо)  

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 

Шоста  сесія 
1. Закон України 

"Про службу в 

органах 

місцевого 

самоврядування" 

(реєстр. №2489, 

друге читання) 

 

 1.Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про державну службу" 

(щодо уточнення окремих положень) 

(реєстр. №6227) 

2.Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про службу в органах місцевого 

самоврядування" (щодо скасування 

тимчасової заборони на виплату 

призначених пенсій у період служби в 

органах місцевого самоврядування 

посадовим особам місцевого 

самоврядування, які обрані або затверджені 

на виборні посади) (реєстр. №2326а) 

3.Проект Постанови про встановлення 

парламентського контролю за впровадженням 

положень нового Закону України "Про 

державну службу" (реєстр. №3867) 

1. Закон України "Про службу в органах 

місцевого самоврядування" 

(доопрацьований Комітетом) (реєстр. 

№2489) 

2. Пропозиції Президента до Закону "Про 

внесення змін до Закону України "Про 

державну службу" щодо статусу 

працівників секретаріатів депутатських 

фракцій (депутатських груп) у Верховній 

Раді України" (реєстр. №5263) 

 

 

1.Проект Закону про 

внесення змін до 

Закону України "Про 

запобігання корупції" 

щодо удосконалення 

порядку організації 

роботи Національного 

агентства з питань 

запобігання корупції 

(реєстр. №6335) 

 

1 - 3 2 1 
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Сьома  сесія 

1.Проект Закону 

про внесення 

змін до деяких 

законів України 

щодо окремих 

питань 

проходження 

державної 

служби (реєстр. 

№7126) 

  1.Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про державну службу" 

щодо уточнення переліку документів 

необхідних для участі в конкурсі (реєстр. 

№7313) 

2.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) 

1.Проект Закону про 

внесення змін до 

Закону України "Про 

запобігання корупції" 

(щодо депутатів 

сільських рад) (реєстр. 

№6300) 

1 - - 2 1 
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Результати законопроектної роботи 

підкомітету з  питань адміністративних послуг, державних символів та нагород 

за шосту (лютий-липень 2017 року), сьому (вересень 2017 року - січень 2018 року) 

сесії Верховної Ради України VIII скликання 

куратор підкомітету - Кудлаєнко С.В., голова підкомітету - Дехтярчук О.В. 
 

Всього підготовлено 4 проекти законів за шосту сесію (лютий - липень 2017 року) 
 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ Комітет 

не є головним Прийнято в 

цілому під час 

шостої, сьомої 

сесій 

 

Прийнято  

в першому  

читанні під 

час шостої, 

сьомої сесій 

Не прийнято  Парламентом під час шостої, 

сьомої сесій (вето Президента України, 

відкликано, відхилено, знято з розгляду, до 

порядку денного сесії не включено тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 

Шоста  сесія 
1. Проект Закону 

про внесення 

зміни до розділу 

V "Прикінцеві 

положення" 

Закону України 

"Про державні 

нагороди 

України" щодо 

присвоєння 

звання Герой 

України (реєстр. 

№ 6174) 

 1. Проект Закону про внесення зміни до статті 

2 Закону України "Про Державний Гімн 

України" (щодо щоденної трансляції) (реєстр. 

№4796) 

 

1.Проект Закону про державну 

підтримку жінок, яким присвоєно 

почесне звання України "Мати-

героїня" (реєстр. №4185) 

2.Проект Закону про внесення змін 

до статті 11 Закону України "Про 

державні нагороди України" (реєстр. 

№5695) 

3.Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про адміністративні 

послуги" щодо удосконалення 

порядку надання адміністративних 

послуг (реєстр. №6388) 

1.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) 

1 - 1 3 1 
     

Сьома  сесія 
  Проект Закону про вшанування героїзму і 

самопожертви Героїв Небесної Сотні іноземців та 

осіб без громадянства (реєстр. №3432-1) 

  

- - 1 - - 
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Результати законопроектної роботи 
підкомітету з питань регіональної політики, місцевих бюджетів  

та комунальної власності 
за шосту (лютий-липень 2017 року), сьому (вересень 2017 року - січень 2018 року) 

сесії Верховної Ради України VIII скликання 
куратор підкомітету – Курило В.С., голова підкомітету – Река А.О. 

 

Всього підготовлено – 2 проекти законів і постанов за шосту сесію (лютий - липень 2017 року) 
та 2 проекти законів за сьому сесію (вересень 2017 року – січень 2018 року) 

 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ Комітет  

не є головним Прийнято в 

цілому під час 

шостої, сьомої 

сесій  

Прийнято  

в першому  

читанні під час 

шостої, сьомої 

сесій 

Не прийнято  Парламентом під        

час шостої, сьомої сесій (вето 

Президента України, 

відкликано,  відхилено, знято з 

розгляду, до порядку денного 

сесії не включено тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 

Шоста  сесія 

   1.Проект Закону про внесення 
змін до Закону України "Про 
співробітництво територіальних 
громад" щодо запровадження 
процедури приєднання до 
організованого (існуючого) 
співробітництва територіальних 
громад (реєстр. №5341) 

1.Проект Постанови про Основні напрями 
бюджетної політики на 2018 – 2020 роки 
(реєстр. №6591) 

- - - 1 1 
 

Сьома  сесія 

    1.Проект Закону про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо 
уточнення переліку штрафів, які належать до 
доходів місцевих бюджетів (реєстр. №5243) 
2.Про проект Закону про Державний бюджет 
України на 2018 рік (реєстр. №7000) 

- - - - 2 
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