
 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

(в розрізі підкомітетів) 

 

Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

восьма сесія 

(лютий - липень 2018 року)  
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Результати законопроектної роботи підкомітетів 

Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування  

(закони/постанови) за восьму сесію (лютий-липень 2018 року) 

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 - 1 5 17 - 93 

2. Підкомітет з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою 

(голова – Федорук М.Т.) 
8 - 3 15 10 2 90 

3. Підкомітет з питань органів 

самоорганізації населення, місцевих виборів 

та інших форм безпосередньої демократії 

(голова – Бойко О.П.) 

- - - 11 23 - 46 

4. Підкомітет з питань з питань державної 

служби та служби в органах місцевого 

самоврядування (голова – Шкрум А.І.) 
- - 2 2 5 - 61 

5. Підкомітет з питань регіональної політики, 

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

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

106 

6. Підкомітет з питань адміністративних 

послуг, державних символів та нагород 

(голова – Дехтярчук О.В.) 

 

- 

 

- 

-  

4 

 

12 

 

- 

 

29 

Загалом: 9 - 6 37 69 2 425 
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Результати законопроектної роботи  

підкомітету з питань місцевого самоврядування 

за восьму сесію (лютий-липень 2018 року) Верховної Ради України VIII скликання 

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

 

Всього підготовлено 5 проектів законів за восьму сесію (лютий-липень 2018 року) 

 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ  

Комітет 

не є головним 

Прийнято в цілому 

під час восьмої сесії 

 

Прийнято  

в першому  

читанні під 

час восьмої 

сесії 

Не прийнято  Парламентом під 

час восьмої сесії (вето 

Президента України, 

відкликано, відхилено, знято з 

розгляду, до порядку денного 

сесії не включено тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету під час восьмої сесії 

1 - 1 5 - 
1.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) 

 1.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 статті 

46 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" щодо забезпечення 

гласності та відкритості місцевих рад  (реєстр. 

№7071) 

2.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) 

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 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" (щодо поєднання економічної, 

соціальної та екологічної складових у 
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програмах розвитку відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць) 

(реєстр. №7093) 

5.Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" (щодо уточнення повноважень 

органів місцевого самоврядування) (реєстр. 

№5334) 

 

 



 5 

 

Результати законопроектної роботи  

підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою  

за восьму сесію (лютий-липень 2018 року) Верховної Ради України VIII скликання  

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

 

Всього підготовлено 17 проектів законів і постанов за восьму сесію (лютий - липень 2018 року) 
 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ  

Комітет 

не є головним 
Прийнято в цілому під 

час восьмої сесії  

Прийнято  

в першому  

читанні під час 

восьмої сесії 

Не прийнято Парламентом під 

час восьмої сесії (вето 

Президента України, 

відкликано, відхилено, знято з 

розгляду, до порядку денного 

сесії не включено тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 

8 - 3 15 2 
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, повторне 

друге читання) 

2. Проект Постанови про 

перейменування села 

Велятин Хустського 

району Закарпатської 

області (реєстр. №6618); 

3. Проект Постанови про 

 1.Проект Постанови про 

перейменування села Латівка 

Біляївського району Одеської 

області (реєстр. №6551); 

2.Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-територіальному 

устрої Київської області, зміну і 

встановлення меж Києво-

Святошинського та Бородянського 

районів Київської області (реєстр. 

№7433); 

3.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 

1 Проект Постанови про 

перейменування села Химчин 

Косівського району Івано-Франківської 

області (реєстр. №8161) 

2.Проект Постанови про 

перейменування села Поминик 

Маньківського району Черкаської 

області (реєстр. №8162) 

3.Проект Постанови про 

перейменування села Текуче 

Косівського району Івано-Франківської 

області (реєстр. №8163) 

4.Проект Постанови про віднесення 

селища міського типу Білокуракине 

Білокуракинського району Луганської 

області до категорії міст районного 

значення  (реєстр. №8164) 

5. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про добровільне 

1. Проект Закону 

про внесення змін 

до статті 133 

Конституції 

України (щодо 

перейменування 

Дніпропетровсько

ї області (реєстр. 

№8329); 

2. Проект Закону 

про внесення змін 

до статті 133 

Конституції 

України (щодо 

перейменування 

Кіровоградської 

області) (реєстр. 

№8380) 
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перейменування села 

Глибока 

Богородчанського 

району Івано-

Франківської області 

(реєстр. №6619); 

4.Проект Постанови про 

перейменування села 

Сірники 

Перемишлянського 

району Львівської 

області (реєстр. №7096) 

5.Проект Постанови про 

перейменування села 

Дібрівка Брусилівського 

району Житомирської 

області (реєстр. №7097); 

6.Проект Постанови про 

перейменування села 

Падалки Полтавського 

району Полтавської області 

(реєстр. №7099); 

7.Проект Постанови про 

перейменування села 

Чубівка Смілянського 

району Черкаської області 

(реєстр. №7100) 

8. Проект Постанови про 

перейменування села 

Черепівка 

Недригайлівського 

району Сумської області 

(реєстр. №6552) 

 

Конституції та загрожують 

унітарному устрою України  

(реєстр. №4479) 

 

об'єднання територіальних громад" 

щодо добровільного приєднання 

територіальних громад сіл, селищ до 

територіальних громад міст обласного 

значення (реєстр.№6466, повторне 

друге читання) 

6.Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про добровільне 

об'єднання територіальних громад" 

щодо вирішення питання покладення 

обов'язків старости у деяких випадках 

до обрання його на перших виборах 

старости (реєстр. №8019) 

7.Проект Постанови про зміну в 

адміністративно-територіальному 

устрої Донецької області, зміну і 

встановлення меж Добропільського 

району Донецької області (реєстр. 

№7310) 

8.Проект Постанови про зміну в 

адміністративно-територіальному 

устрої Донецької області, зміну і 

встановлення меж Олександрівського 

району Донецької області (реєстр. 

№7311) 

9.Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-територіальному 

устрої Донецької області, зміну і 

встановлення меж Бахмутського району 

Донецької області (реєстр. №7249) 

10.Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-територіальному 

устрої Донецької області, зміну і 

встановлення меж Слов'янського 

району Донецької області (реєстр. 

№8009) 
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11.Проект Закону про міські агломерації 

(реєстр. №6743) 

12.Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-територіальному 

устрої Луганської області, зміну і 

встановлення меж Сватівського та 

Троїцького районів Луганської області 

(реєстр. №8113) 

13.Проект Постанови про 

перейменування міста Переяслав-

Хмельницький Київської області 

(реєстр. №8307) 

14. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо сталого розвитку та створення 

нових робочих місць у гірських та 

високогірних населених пунктах 

(реєстр. №8154) 

15.Проект Закону про засади 

адміністративно-територіального 

устрою України (реєстр. №8051) 
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Результати законопроектної роботи 

підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів  

та інших форм безпосередньої демократії 

за восьму сесію (лютий-липень 2018 року) Верховної Ради України VIII скликання 

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

 

Всього підготовлено 11 проектів законів і постанов за восьму сесію (лютий - липень 2018 року) 

 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ Комітет 

не є 

головним 
Прийнято в цілому під час 

восьмої сесії 

Прийнято  

в першому  

читанні під 

час восьмої 

сесії 

Не прийнято  Парламентом під 

час восьмої сесії (вето Президента 

України, відхилено, відкликано, 

знято з розгляду, до порядку 

денного сесії не включено тощо)  

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 
 

- - - 11 - 
 

 

 

1. Проекти постанов про призначення окремих 

позачергових місцевих виборів (реєстр. 

№6413-101-6413-109) 

2.Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Куп'янського міського 

голови Харківської області  (реєстр. №8013) 

3.Проект Закону про публічні консультації 

(реєстр. №7453) 
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Результати законопроектної роботи 

підкомітету з питань з питань державної служби та  

служби в органах місцевого самоврядування 

за восьму сесію (лютий-липень 2018 року)  Верховної Ради України VIII скликання 

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

Всього підготовлено 2 проекти законів за восьму сесію (лютий - липень 2018 року) 

 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ Комітет 

не є головним Прийнято в 

цілому під час 

восьмої сесії 

Прийнято  

в першому  

читанні під 

час восьмої 

сесії 

Не прийнято  Парламентом під час 

восьмої сесії (вето Президента 

України, відкликано, відхилено, 

знято з розгляду, до порядку денного 

сесії не включено тощо)  

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 

- - 2 2 - 
  1.Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про службу в органах 

місцевого самоврядування" (реєстр. 

№8369) 

2.Закон України "Про службу в органах 

місцевого самоврядування" (реєстр. 

№2489, друге читання) 

 

1. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо регулювання 

відносин у сфері державної служби (реєстр. 

№7528) 

2.Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про службу в органах 

місцевого самоврядування" (реєстр. №8369) 
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Результати законопроектної роботи 

підкомітету з  питань адміністративних послуг, державних символів та нагород 

за восьму (лютий-липень 2018 року) сесії Верховної Ради України VIII скликання 

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

Всього підготовлено 4 проекти законів за восьму сесію (лютий - липень 2018 року) 
 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ Комітет 

не є головним Прийнято в 

цілому під час 

восьмої сесії 

 

Прийнято  

в першому  

читанні під 

восьмої сесії 

Не прийнято  Парламентом 

під час восьмої сесії (вето 

Президента України, 

відкликано, відхилено, 

знято з розгляду, до 

порядку денного сесії не 

включено тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 

- - - 4 - 
    

1.Проект Постанови про звернення до Президента 

України щодо присвоєння звання Героя України Аміні 

Окуєвій (посмертно) (реєстр. №7491); 

2.Проект Закону про внесення змін до статті 11 Закону 

України "Про державні нагороди України" (реєстр. 

№8053); 

3.Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо запровадження 

присвоєння територіальним громадам почесного звання 

(реєстр. №8074) 

4.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) 
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Результати законопроектної роботи 
підкомітету з питань регіональної політики, місцевих бюджетів  

та комунальної власності 
за восьму (лютий-липень 2018 року) сесію Верховної Ради України VIII скликання 

куратор підкомітету – Курило В.С., голова підкомітету – Река А.О. 
 

 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ Комітет  
не є головним Прийнято в 

цілому під час 

восьмої сесії 

 

Прийнято  

в першому  

читанні під час 

восьмої сесії 

 

Не прийнято  Парламентом         

під час восьмої сесії 

 (вето Президента України, 

відкликано,  відхилено, знято з 

розгляду, до порядку денного 

сесії не включено тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 

     

 


