
ПРИЙНЯТІ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ VIII СКЛИКАННЯ 

ЗАКОНОПРОЕКТИ,  

ПІДГОТОВКУ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУВАВ КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА, 
 РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

 

 

Номер  

та дата 

реєстрацiї 

 

Назва законопроекту 

 

Результат розгляду 

 

№1072 

08.12.2014 

 

Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про державну 

службу" (щодо відтермінування 

набрання чинності)  

Закон прийнято 

25.12.2014 

№1282 

08.12.2014 

  

Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-територіальному 

устрої Донецької області, зміну і 

встановлення меж Артемівського 

району Донецької області 

 

Постанову прийнято 

11.12.2014 

№1283  

08.12.2014 

  

Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-територіальному 

устрої Донецької області, зміну і 

встановлення меж Волноваського, 

Новоазовського та Тельманівського 

районів Донецької області 

Постанову прийнято 

11.12.2014 

 

№0915 

27.11.2014 

 

 

Проект Закону про добровільне 

об'єднання територіальних громад  

 

Закон прийнято 

05.02.2015 

 

№0908 

27.11.2014 

 

 

Проект Закону про засади державної 

регіональної політики   

 

Закон прийнято 

05.02.2015 

№1601 

24.12.2014 

 

Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-територіальному 

устрої Луганської області, зміну і 

встановлення меж Попаснянського і 

Слов'яносербського районів 

Луганської області 

Постанову прийнято 

11.02.2015 

№2374 

14.03.2015 

 

Проект Постанови про визначення 

окремих районів, міст, селищ і сіл 

Донецької та Луганської областей, в 

яких запроваджується особливій 

порядок місцевого самоврядування 

 

Постанову прийнято 

17.03.2015 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=52755
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52747
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52748
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=52379
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52375
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=53105
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54394


 

Номер  

та дата 

реєстрацiї 

 

Назва законопроекту 

 

Результат розгляду 

 

№2378 

14.03.2015 

 

Проект Закону про внесення зміни до 

статті 10 Закону України "Про 

особливий порядок місцевого 

самоврядування в окремих районах 

Донецької та Луганської областей" 

Закон прийнято 

17.03.2015 

 

№2396 

17.03.2015 

 

Проект Постанови про визнання 

окремих районів, міст, селищ і сіл 

Донецької та Луганської областей 

тимчасово окупованими територіями 

 

Постанову прийнято 

17.03.2015 

 

№2301 

04.03.2015 

 

Проект Постанови про 

перейменування села Мельникове 

Липоводолинського району 

Сумської області 

Постанову прийнято 

13.05.2015 

№2302 

04.03.2015 

 

Проект Постанови про 

перейменування села Поділки 

Липоводолинського району 

Сумської області 

Постанову прийнято 

13.05.2015 

№2303 

04.03.2015 

 

Проект Постанови про 

перейменування села Кимличка 

Липоводолинського району 

Сумської області 

Постанову прийнято 

13.05.2015 

№2304 

04.03.2015 

 

Проект Постанови про 

перейменування села Галаєвець 

Липоводолинського району 

Сумської області 

Постанову прийнято 

13.05.2015 

№2305 

04.03.2015 

 

Проект Постанови про 

перейменування села Прибілля 

Жидачівського району Львівської 

області 

 

Постанову прийнято 

13.05.2015 

№2306 

04.03.2015 

 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Дунаївці 

Дунаєвецького району Хмельницької 

області 

Постанову прийнято 

13.05.2015 

№2510 

01.04.2015 

 

Проект Постанови про 

перейменування села Шевченка 

Славутського району Хмельницької 

області 

Постанову прийнято 

13.05.2015 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54398
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54429
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54277
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54276
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54275
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54274
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54273
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54272
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54610


 

Номер  

та дата 

реєстрацiї 

 

Назва законопроекту 

 

Результат розгляду 

 

№2511 

01.04.2015 

 

Проект Постанови про 

перейменування села Скипче 

Городоцького району Хмельницької 

області 

Постанову прийнято 

13.05.2015 

№2512 

01.04.2015 

 

Проект Постанови про 

перейменування села Дібрівка 

Ізяславського району Хмельницької 

області 

Постанову прийнято 

13.05.2015 

№2600 

08.04.2015 

 

Проект Постанови про віднесення 

міста Кременець Кременецького 

району Тернопільської області до 

категорії міст обласного значення 

Постанову прийнято 

13.05.2015 

№2601 

08.04.2015 

 

Проект Постанови про віднесення 

міста Бережани Бережанського 

району Тернопільської області до 

категорії міст обласного значення 

Постанову прийнято 

13.05.2015 

№2802 

08.05.2015 

 

Проект Постанови про віднесення 

міста Гадяч Гадяцького району 

Полтавської області до категорії міст 

обласного значення 

Постанову прийнято 

13.05.2015 

№2803 

08.05.2015 

 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Вінниця і 

Вінницького району Вінницької 

області 

Постанову прийнято 

13.05.2015 

№2321 

05.03.2015 

 

Проект Постанови про внесення змін 

до Постанови Верховної Ради 

України від 11 грудня 2014 року № 

32-VII «Про зміни в адміністративно-

територіальному устрої Донецької 

області, зміну і встановлення меж 

Волноваського, Новоазовського та 

Тельманівського районів Донецької 

області 

 

 

Постанову прийнято 

20.05.2015 

№2792 

07.05.2015 

 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж Артемівського 

району Донецької області 

 

Постанову прийнято 

20.05.2015 

№2148а 

23.06.2015 

 

Проект Постанови про призначення 

чергових виборів депутатів місцевих 

рад та сільських, селищних, міських 

голів у 2015 році (25 жовтня 2015 

року) 

 

Постанову прийнято 

17.07.2015 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54611
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54612
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54719
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54720
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55052
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55053
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54304
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55042
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55693


 

Номер  

та дата 

реєстрацiї 

 

Назва законопроекту 

 

Результат розгляду 

 

№2238а 

02.07.2015 

 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Суми і 

Сумського району Сумської області 

Постанову прийнято 

15.09.2015 

№2733 

24.04.2015 

 

Проект Постанови про 

перейменування села Радянське 

Кременецького району 

Тернопільської області 

Постанову прийнято 

25.11.2015 

№2016а 

04.06.2015 

 

Проект Закону про внесення змін до 

статті 59 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" 

(щодо поіменних голосувань) 

Закон прийнято 

26.11.2015 

№2490 

30.03.2015 

 

Проект Закону про державну службу 
Закон прийнято 

10.12.2015 

№2984 

02.06.2015 

 

Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо розширення повноважень 

органів місцевого самоврядування та 

оптимізації надання 

адміністративних послуг 

Закон прийнято 

10.12.2015 

№3492 

19.11.2015 

 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Гірське 

Попаснянського району Луганської 

області 

 

Постанову прийнято 

09.12.2015 

№3613 

10.12.2015 

 

Проект Закону про проведення 

позачергових виборів Криворізького 

міського голови (27 березня 2016 

року) 

Закон  прийнято 

23.12.2015 

№2278а 

03.07.2015 

 

Проект Постанови про віднесення 

міста Біляївка Біляївського району 

Одеської області до категорії міст 

обласного значення 

Постанову прийнято 

27.01.2016 

№3700 

22.12.2015 

 

Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про вибори 

народних депутатів України" (щодо 

виключення кандидатів у народні 

депутати України з виборчого списку 

у багатомандатному окрузі) 

 

Закон прийнято 

16.02.2016 

 

№3183 

25.09.2015 

 

Проект Постанови про віднесення 

міста Балта Балтського району 

Одеської області до категорії міст 

обласного значення 

Постанову прийнято 

15.02.2016 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55836
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54937
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55461
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54571
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55406
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57142
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57351
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55885
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57526
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56624


 

Номер  

та дата 

реєстрацiї 

 

Назва законопроекту 

 

Результат розгляду 

 

№4065 

15.02.2016 

 

Проект Постанови про проведення 

парламентських слухань на тему: 

"Стратегія реінтеграції в Україну 

тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополь: проблемні 

питання, шляхи, методи та способи" 

(13 квітня 2016 року) 

Постанову прийнято 

17.03.2016 

 

 

№4084 

17.02.2016 

 

 

Проект Постанови про 

перейменування окремих населених 

пунктів 

Постанову прийнято 

17.03.2016 

 

 

№3854 

01.02.2016 

 

 

Проект Постанови про 

перейменування окремих населених 

пунктів та районів 

 

Постанову прийнято 

04.02.2016 

№№4181- 

4181-1 –  

4181-15 

09.03.2016 

 

Проекти постанов про призначення 

позачергових виборів окремих 

сільських та селищних голів 

Постанову прийнято 

20.04.2016 

№4181-16 

30.03.2016 

 

Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Промінського 

сільського голови (Промінська 

сільська рада Луцького району 

Волинської області) 

Постанову прийнято 

20.04.2016 

№№4181-18 

-4181-21 

30.03.2016 

 

Проекти постанов про призначення 

позачергових виборів окремих 

сільських та селищних голів 

 

Постанову прийнято 

20.04.2016 

№4383 

12.04.2016 

 

Проект Постанови про дострокове 

припинення повноважень 

Коцюбинської селищної ради у 

зв'язку з діями, що порушують 

Конституцію України і Закони 

України, підривають засади 

місцевого самоврядування, 

суперечать інтересам територіальної 

громади смт. Коцюбинське, та 

призначення позачергових виборів 

Постанову прийнято 

14.04.2016 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58158
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58191
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57991
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58581
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58583
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58677


 

Номер  

та дата 

реєстрацiї 

 

Назва законопроекту 

 

Результат розгляду 

 

№4086 

17.02.2016 

 

Проект Постанови про 

перейменування окремих населених 

пунктів та районів на тимчасово 

окупованих територіях Донецької та 

Луганської областей 

 

Постанову прийнято 

12.05.2016 

№4087 

17.02.2016 

 

Проект Постанови про 

перейменування окремих населених 

пунктів та районів Автономної 

Республіки Крим та міста 

Севастополя 

 

Постанову прийнято 

12.05.2016 

№4468 

19.04.2016 

 

Проект Постанови про 

перейменування деяких населених 

пунктів 

Постанову прийнято 

12.05.2016 

№3708 

23.12.2015 

 

Проект Постанови про 

перейменування села Бихальцохівка 

Ріпкинського району Чернігівської 

області 

Постанову прийнято 

19.05.2016 

№3864 

02.02.2016 

 

Проект Постанови про 

перейменування міста 

Дніпропетровська 

Дніпропетровської області 

Постанову прийнято 

19.05.2016 

№4085 

17.02.2016 

 

Проект Постанови про 

перейменування окремих населених 

пунктів та районів 

 

Постанову прийнято 

19.05.2016 

№4691 

18.05.2016 

 

 

Проект Постанови про 

перейменування деяких населених 

пунктів 

 

Постанову прийнято 

19.05.2016 

№4907 

06.07.2016 

 

Проект Постанови про 

перейменування деяких населених 

пунктів Миколаївської, Одеської, 

Харківської областей та 

Комінтернівського району Одеської 

області 

 

Постанову прийнято 

14.07.2016 

№4651 

12.05.2016 

 

Проект Постанови про 

перейменування деяких населених 

пунктів Закарпатської, Одеської та 

Чернігівської областей 

 

Постанову прийнято 

14.07.2016 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58193
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58194
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58788
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57535
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58016
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58192
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59149
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59562
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59056


 

Номер  

та дата 

реєстрацiї 

 

Назва законопроекту 

 

Результат розгляду 

 

№4751 

01.06.2016 

 

Проект Постанови про внесення змін 

до Постанови Верховної Ради 

України "Про перейменування 

окремих населених пунктів та 

районів на тимчасово окупованих 

територіях Донецької та Луганської 

областей" 

 

Постанову прийнято 

14.07.2016 

№4222 

15.03.2016 

 

Проект Постанови про приведення 

назви міста Кіровоград 

Кіровоградської області у 

відповідність із вимогами Закону 

України "Про засудження 

комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої 

символіки" 

Постанову прийнято 

14.07.2016 

№4035а 

19.07.2016 

 

Проект Постанови про 

перейменування села Данине 

Ніжинського району Чернігівської 

області 

 

Постанову прийнято 

07.09.2016 

№4036а 

19.07.2016 

 

Проект Постанови про 

перейменування села Матроська 

Ізмаїльського району Одеської 

області 

 

Постанову прийнято 

07.09.2016 

№4896 

05.07.2016 

 

Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-територіальному 

устрої Луганської області, зміну і 

встановлення меж міст Золотого та 

Гірського Попаснянського району 

Луганської області 

 

Постанову прийнято 

08.09.2016 

№4929 

08.07.2016 

 

Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-територіальному 

устрої Донецької області, зміну і 

встановлення меж міста Слов'янськ 

та Слов'янського району Донецької 

області 

 

Постанову прийнято 

08.09.2016 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59279
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58393
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59831
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59832
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59547
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59597


 

Номер  

та дата 

реєстрацiї 

 

Назва законопроекту 

 

Результат розгляду 

 

№4930 

08.07.2016 

 

Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-територіальному 

устрої Донецької області, зміну і 

встановлення меж міста Бахмут та 

Бахмутського району Донецької 

області 

Постанову прийнято 

08.09.2016 

№4931 

08.07.2016 

 

Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-територіальному 

устрої Донецької області, зміну і 

встановлення меж міста Горлівка та 

Бахмутського району Донецької 

області 

Постанову прийнято 

08.09.2016 

№4003а 

15.07.2016 

 

Проект Постанови про Рекомендації 

парламентських слухань на тему: 

"Стратегія реінтеграції в Україну 

тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополь: проблемні 

питання, шляхи, методи та способи" 

Постанову прийнято 

22.09.2016 

№4181-17 

30.03.2016 

 

Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Радянського 

сільського голови (Радянська 

сільська рада Бердичівського району 

Житомирської області) 

 

Постанову прийнято 

22.09.2016 

№№4967 - 

4967-52 

13.07.2016 

Проекти постанов про призначення 

позачергових виборів окремих 

сільських та селищних голів 

 

Постанову прийнято 

22.09.2016 

№4110 

19.02.2016 

 

Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо набуття 

повноважень сільських, селищних, 

міських голів 

 

Закон прийнято 

09.02.2017 

 

№4772 

03.06.2016 

 

Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

(щодо добровільного приєднання 

територіальних громад) 

 

Закон прийнято 

09.02.2017 

 

 

№4742 

01.06.2016 

 

 

Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

(щодо статусу старости села, селища) 

 

Закон прийнято 

09.02.2017 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59598
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59599
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59773
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58582
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58231
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59314
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59269


 

Номер  

та дата 

реєстрацiї 

 

Назва законопроекту 

 

Результат розгляду 

 

№5619 

28.12.2016 

 

Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Снігурівського 

міського голови Снігурівського 

району Миколаївської області 

Постанову прийнято 

09.02.2017 

 

№№5618 – 

5618-7; 

5618-9 – 14; 

5618-16 – 19; 

5618-21 – 28; 

5618-30 –34; 

5618-36 – 41; 

28.12.2106 

Проекти постанов про призначення 

позачергових виборів окремих 

міських, сільських та селищних голів  

 

Постанови прийнято 

21.02.2017 

№5139 

19.09.2016 

 

Проект Постанови 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 

Постанови прийнято 

21.02.2017 

№5541 

15.12.2016 

 

Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

врегулювання питання 

перейменування місцевих державних 

адміністрацій 

Закон  прийнято 

21.02.2017 

 

№№6157 

– 6157-22 

06.03.2017 

 

 

Проекти постанов про призначення 

позачергових виборів окремих 

міських, сільських та селищних голів  

 

Постанови прийнято 

14.03.2017 

№6158 

06.03.2017 

 

Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів 

Старобільського міського голови 

Старобільського району Луганської 

області 

 

Постанову прийнято 

14.03.2017 

№5520 

09.12.2016 

 

Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо особливостей добровільного 

об'єднання територіальних громад, 

розташованих на територіях 

суміжних районів 

Закон  прийнято 

14.03.2017 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60882
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60044
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60044
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60733
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60681


 

Номер  

та дата 

реєстрацiї 

 

Назва законопроекту 

 

Результат розгляду 

 

№6174 

13.03.2017 

 

Проект Закону про внесення зміни до 

розділу V "Прикінцеві положення" 

Закону України "Про державні 

нагороди України" щодо присвоєння 

звання Герой України 

Закон прийнято 

13.04.2017 

№5188 

27.09.2016 

 

Проект Постанови про 

перейменування міста Мукачеве 

Закарпатської області 

Постанову прийнято 

01.06.2017 

№6204 

16.03.2017 

 

Проект Постанови про 

перейменування села Буцин 

Старовижівського району 

Волинської області 

Постанову прийнято 

23.05.2017 

№6358 

13.04.2017 

 

Проект Постанови про 

перейменування села Дубка 

Городенківського району Івано-

Франківської області 

Постанову прийнято 

23.05.2017 

№6550 

07.06.2017 

 

Проект Постанови про віднесення 

селища міського типу Решетилівка 

Решетилівського району Полтавської 

області до категорії міст районного 

значення 

Постанову прийнято 

07.11.2017 

№7126 

20.09.2017 

 

Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

окремих питань проходження 

державної служби 

 

Закон прийнято 

09.11.2017 

 

№7098 

08.09.2017 
 

Проект Постанови про 

перейменування села Великі 

Прицьки Кагарлицького району 

Київської області 

Постанову прийнято 

27.12.2017 

№6552 

07.06.2017 

 

Проект Постанови про 

перейменування села Черепівка 

Недригайлівського району Сумської 

області 

Постанову прийнято 

13.03.2018 

 

№6618 

22.06.2017 

 

Проект Постанови про 

перейменування села Велятин 

Хустського району Закарпатської 

області 

 

Постанову прийнято 

13.03.2018 

 

№6619 

22.06.2017 

 

Проект Постанови про 

перейменування села Глибока 

Богородчанського району Івано-

Франківської області 

Постанову прийнято 

13.03.2018 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61321
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60115
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61358
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61602
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61961
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62569
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62496
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61966
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62092
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62093


 

Номер  

та дата 

реєстрацiї 

 

Назва законопроекту 

 

Результат розгляду 

 

№7096 

08.09.2017 
 

Проект Постанови про 

перейменування села Сірники 

Перемишлянського району 

Львівської області 

Постанову прийнято 

13.03.2018 

 

№7097 

08.09.2017 
 

Проект Постанови про 

перейменування села Дібрівка 

Брусилівського району 

Житомирської області 

Постанову прийнято 

13.03.2018 

 

№7099 

08.09.2017 
 

Проект Постанови про 

перейменування села Падалки 

Полтавського району Полтавської 

області 

Постанову прийнято 

13.03.2018 

 

№7100 

08.09.2017 
 

Проект Постанови про 

перейменування села Чубівка 

Смілянського району Черкаської 

області 

Постанову прийнято 

13.03.2018 

 

№6466 

18.05.2017 
 

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 

Закон прийнято  

03.04.2018 

№3149 
18.09.2015 

 

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 

Закон прийнято 

22.03.2018 

№4906 

06.07.2016 

 

Проект Постанови про 

перейменування Кіровоградського 

району Кіровоградської області 

Постанову прийнято 

20.11.2018 

 

№8576 

09.07.2018 

 

Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-територіальному 

устрої Донецької області, зміну і 

встановлення меж міста Горлівки та 

Бахмутського району Донецької 

області 

 

Постанову прийнято 

28.05.2019 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62494
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62495
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62497
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62498
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61814
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56554
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59561
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64384


 

Номер  

та дата 

реєстрацiї 

 

Назва законопроекту 

 

Результат розгляду 

 

№8292 
19.04.2018 

 

 

 

Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-територіальному 

устрої Львівської області, зміну і 

встановлення меж Сокальського 

району Львівської області 

 

Постанову прийнято 

06.06.2019 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63893

