
 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

(в розрізі підкомітетів) 

 

Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

дев’ята  сесія 

(вересень 2018 року - січень 2019 року)  
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Результати законопроектної роботи підкомітетів 

Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування  

(закони/постанови) за дев’яту сесію (вересень 2018 року - січень 2019 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.) 
- - 3 2 23 - 93 

2. Підкомітет з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою 

(голова – Федорук М.Т.) 
1 - 3 9 29 3 110 

3. Підкомітет з питань органів 

самоорганізації населення, місцевих виборів 

та інших форм безпосередньої демократії 

(голова – Бойко О.П.) 

- - 2 86 30 - 47 

4. Підкомітет з питань з питань державної 

служби та служби в органах місцевого 

самоврядування (голова – Шкрум А.І.) 
- - 3 1 5 - 72 

5. Підкомітет з питань регіональної політики, 

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

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

3 

 

122 

6. Підкомітет з питань адміністративних 

послуг, державних символів та нагород 

(голова – Дехтярчук О.В.) 

 

- 

 

- 

 

1 

 

 

 

6 

 

- 

 

35 

Загалом: 1 - 12 98 96 6 479 
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Результати законопроектної роботи  

підкомітету з питань місцевого самоврядування 

за дев’яту сесію (вересень 2018 року - січень 2019 року) Верховної Ради України VIII скликання 

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

 

Всього підготовлено 2 проекти законів за дев’яту сесію (лютий-липень 2018 року) 

 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ  

Комітет 

не є головним 

Прийнято в цілому 

під час дев’ятої сесії 

 

Прийнято  

в першому  

читанні під 

час дев’ятої 

сесії 

Не прийнято  Парламентом під час 

дев’ятої сесії (вето Президента України, 

відкликано, відхилено, знято з розгляду, 

до порядку денного сесії не включено 

тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету під час 

дев’ятої сесії 

- - 3 2 - 

  1. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

покладення на органи місцевого 

самоврядування відповідальності за 

організацію та забезпечення пожежної 

безпеки населених пунктів і територій 

(реєстр. №8333) 

2. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" (щодо поєднання 

економічної, соціальної та екологічної 

складових у програмах розвитку 

відповідних адміністративно-

територіальних одиниць) (реєстр. №7093) 

3. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" (щодо уточнення 

повноважень органів місцевого 

самоврядування) (реєстр. №5334) 

 1. Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" щодо 

підстав дострокового припинення 

повноважень сільської, селищної, 

міської ради (реєстр. №9178) 

2. Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України щодо покладення на органи 

місцевого самоврядування 

відповідальності за організацію та 

забезпечення пожежної безпеки 

населених пунктів і територій 

(реєстр. №8333) 
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Результати законопроектної роботи  

підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою  

за дев’яту сесію (вересень 2018 року - січень 2019 року) Верховної Ради України VIII скликання 

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

 

Всього підготовлено 12 проектів законів і постанов за дев’яту сесію (вересень 2018 року - січень 2019 року) 
 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ  

Комітет 

не є головним 
Прийнято в цілому 

під час дев’ятої  сесії  

Прийнято  

в першому  

читанні під 

час дев’ятої 

сесії 

Не прийнято 

Парламентом під 

час дев’ятої сесії 

(вето Президента 

України, 

відкликано, 

відхилено, знято 

з розгляду, до 

порядку денного 

сесії не включено 

тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету під час дев’ятої сесії 

1 - - 9 3 
1.Проект Постанови 

про перейменування 

Кіровоградського 

району Кіровоградської 

області (реєстр. №4906) 

  1. Проект Постанови про перейменування села 

Рябухине Нововодолазького району Харківської 

області (реєстр. №9206) 

2. Проект Постанови про перейменування села 

Мелихівка Нововодолазького району Харківської 

області (реєстр. №9207) 

3. Проект Постанови про перейменування села 

Островки Маневицького району Волинської області  

(реєстр. №9273) 

4. Проект Постанови про перейменування селища 

Суха Грунь Липоводолинського району Сумської 

області (реєстр. №9274) 

 

 

1. Про проект Закону про 

облігації фондів місцевого 

розвитку (реєстр. №9023) 

2. Про внесення зміни до 

статті 133 Конституції 

України (щодо 

перейменування 

Дніпропетровської області) 

(реєстр. №9310) 

3. Про внесення змін до статті 

133 Конституції України 

(щодо перейменування 

Дніпропетровської області) 

(реєстр. №9310-1) 
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5. Проект Постанови про перейменування села 

Мокріївки Миргородського району Полтавської 

області (реєстр. №9313) 

6. Проект Постанови про присвоєння найменування 

населеному пункту Тисменицького району Івано-

Франківської області (реєстр. №9314) 

7. Проект Постанови про перейменування села 

Рачки Немирівського району Вінницької області  

(реєстр. №9393) 

8. Проект Постанови про перейменування села Бірки 

Сокальського району Львівської області  

(реєстр. №9394) 

9. Проект Постанови про зміни в адміністративно-

територіальному устрої Донецької області, зміну і 

встановлення меж міста Горлівки та Бахмутського 

району Донецької області 

(реєстр. №8576) 
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Результати законопроектної роботи 

підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів  

та інших форм безпосередньої демократії 

за дев’яту сесію (вересень 2018 року - січень 2019 року) Верховної Ради України VIII скликання 

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

 

Всього підготовлено 86 проектів постанов за дев’яту сесію (вересень 2018 року - січень 2019 року) 

 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ Комітет 

не є 

головним 
Прийнято в 

цілому під час 

дев’ятої сесії 

Прийнято  

в першому  

читанні під час 

дев’ятої сесії 

Не прийнято  Парламентом під час 

дев’ятої сесії (вето Президента 

України, відхилено, відкликано, 

знято з розгляду, до порядку денного 

сесії не включено тощо)  

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету під час дев’ятої сесії 

- - 2 86 - 
 

 

1.Проект Закону про публічні 

консультації (реєстр. №7453) 

2.Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Чернівецького 

міського голови (реєстр. №9169) 
 

1. Проекти постанов про призначення окремих 

позачергових місцевих виборів 

(реєстр. №№6413-110-6413-191) 

2. Проект Постанови про призначення позачергових 

виборів Святогірського міського голови Слов'янської 

міської ради Донецької області  (реєстр. №9412) 

3. Проект Постанови про призначення позачергових 

виборів Решетилівського міського голови 

Решетилівського району Полтавської області  

(реєстр. №9413) 

4. Проект Постанови про призначення позачергових 

виборів Скадовського міського голови Скадовського 

району Херсонської області (реєстр. №9414) 

5. Проект Постанови про призначення позачергових 

виборів депутатів Драгомирчанської сільської ради 

Тисменицького району Івано-Франківської області 

(реєстр. №9415) 
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Результати законопроектної роботи 

підкомітету з питань з питань державної служби та  

служби в органах місцевого самоврядування 

за дев’яту сесію (вересень 2018 року - січень 2019 року) Верховної Ради України VIII скликання 

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

Всього підготовлено 1 проект закону за дев’яту сесію (вересень 2018 року - січень 2019 року) 

 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ Комітет 

не є головним Прийнято в 

цілому під час 

дев’ятої сесії 

Прийнято  

в першому  

читанні під 

час дев’ятої 

сесії 

Не прийнято  Парламентом під час 

дев’ятої сесії (вето Президента 

України, відкликано, відхилено, 

знято з розгляду, до порядку денного 

сесії не включено тощо)  

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету під час дев’ятої 

сесії 

- - 3 1 - 
  1. Проект Закону про особливості 

застосування окремих положень Закону 

України "Про державну службу" 

(реєстр. №4090) 

2. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

особливостей проходження державної 

служби в органах дипломатичної 

служби (реєстр. №4388) 

3. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України у зв'язку з 

прийняттям Закону України "Про 

державну службу (реєстр. №4526-д) 

1. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про державну службу" 

(реєстр. №8262) 
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Результати законопроектної роботи 

підкомітету з  питань адміністративних послуг, державних символів та нагород 

за дев’яту сесію (вересень 2018 року - січень 2019 року) Верховної Ради України VIII скликання 

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

 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ Комітет 

не є головним Прийнято в 

цілому під час 

дев’ятої сесії 

 

Прийнято  

в першому  

читанні під 

дев’ятої сесії 

Не прийнято  Парламентом 

під час дев’ятої сесії (вето 

Президента України, 

відкликано, відхилено, 

знято з розгляду, до 

порядку денного сесії не 

включено тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету під час дев’ятої сесії 

- - 1 - - 
  

1. Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України 

щодо запровадження 

присвоєння територіальним 

громадам почесного звання 

(реєстр. №8074) 
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Результати законопроектної роботи 
підкомітету з питань регіональної політики, місцевих бюджетів та комунальної власності 

за дев’яту сесію (вересень 2018 року - січень 2019 року) Верховної Ради України VIII скликання 
куратор підкомітету – Курило В.С., голова підкомітету – Река А.О. 

 

Всього підготовлено 3 проекти законів за дев’яту сесію (вересень 2018 року - січень 2019 року) 
 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ Комітет  
не є головним Прийнято в 

цілому під час 

дев’ятої сесії  

Прийнято  

в першому  

читанні під час 

дев’ятої сесії 

Не прийнято  Парламентом під        

час дев’ятої сесії (вето 

Президента України, 

відкликано, відхилено, знято з 

розгляду, до порядку денного 

сесії не включено тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету під 

час дев’ятої сесії 

- - - - 3 
    1. Про Державний бюджет України на 

2019 рік (реєстр. №9000) 
2. Про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України (реєстр. №9084) 
3. Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо ставок деяких 
податків (реєстр. №9085) 

 


