
 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

(в розрізі підкомітетів) 

 

Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

третя сесія 

(вересень 2015 року - лютий 2016 року) 
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Результати законопроектної роботи підкомітетів 

Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування  

(розгляд законів/постанов) за третю сесію (вересень 2015 року – лютий 2016 року) 
 

 

 

 

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 

очікують 

розгляду 

у підкомітеті 

попередньо 

розглянуто на 

засіданні 

Комітету 

очікують 

розгляду 

у під-

комітеті 

1. Підкомітет з питань місцевого 

самоврядування   (голова – Бублик Ю.В.) 
1 1 4 9 12 3 68 

2. Підкомітет з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою 

(голова – Федорук М.Т.) 
3 - 6 8 11 3 62 

3. Підкомітет з питань органів 

самоорганізації населення, місцевих виборів 

та інших форм безпосередньої демократії 

(голова – Бойко О.П.) 

 

1 

 

- 
 

       8 (260) 

 

3 

 

5 

 

2 

 

35 

4. Підкомітет з питань з питань державної 

служби та служби в органах місцевого 

самоврядування (голова – Шкрум А.І.) 

 

1 

 

- 
 

5 

 

3 

 

3 

 

- 
 

30 

5. Підкомітет з питань регіональної політики, 

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

 

- 
 

- 
 

1 

 

- 
 

1 

 

3 

 

77 

6. Підкомітет з питань адміністративних 

послуг, державних символів та нагород 

(голова – Дехтярчук О.В.) 

 

1 

 

- 
 

2 

 

5 

 

9 

 

- 
 

15 

Загалом: 7 1         26 (260) 28 41 11 287 
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Результати законопроектної роботи  

підкомітету з питань місцевого самоврядування 
за третю сесію (вересень 2015 року – лютий 2016 року) 

 

куратор підкомітету - Гончаренко О.О. 

 голова підкомітету   - Бублик Ю.В. 

 
всього підготовлено 18 проектів законодавчих актів (законів, постанов), а саме: 

 
З опрацювання яких Комітет визначено головним  

З опрацювання яких 

Комітет не є головним 

прийнято 

 в цілому 

 

прийнято  

в першому  

(наступному)  

читанні 

не прийнято  

(вето Президента, 

відхилено,  

знято з розгляду  

тощо) 

попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 

1 1 4 9 3 
1. Проект Закону 

про внесення змін 

до статті 59 

Закону України 

"Про місцеве 

самоврядування в 

Україні" (щодо 

поіменних 

голосувань) 

(реєстр. №2016а) 

1. Проект Закону 

про внесення 

змін до Закону 

України "Про 

статус депутатів 

місцевих рад" 

(щодо 

відкликання 

депутатів 

місцевих рад) 

(реєстр. №3693) 

 

1. Проект Закону про 

тимчасовий порядок 

здійснення повноважень 

місцевого самоврядування 

на період проведення 

антитерористичної операції 

(реєстр.№1529) 

2. Проект Закону про 

внесення змін до Закону 

України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" 

(щодо уточнення порядку 

здійснення окремих 

повноважень) 

(реєстр.№1473) 

3. Проект Закону про 

внесення змін до Закону 

1. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про статус депутатів 

місцевих рад" (щодо особливостей 

відкликання депутата місцевої ради за 

рішенням місцевої організації партії) 

(реєстр. №2154а) 

2. Проект Закону про особливості 

управління окремими територіями 

Донецької та Луганської областей 

(реєстр. №2435) 

3. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про статус депутатів 

місцевих рад" (щодо здійснення 

викладацької, наукової та творчої 

діяльності) (реєстр. №2146а) 

4. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про столицю України - 

1. Проект Закону про внесення 

змін до деяких законів України 

(щодо реорганізації та ліквідації 

навчально-виховних закладів 

державної та комунальної форм 

власності за погодженням 

територіальних громад) (реєстр. 

№2174) 

2. Проект Закону про внесення 

змін до деяких законів України 

щодо впорядкування торгівлі 

алкогольними напоями та 

тютюновими виробами (реєстр. 

№2155а) 

3. Проект Закону про внесення 

змін до деяких законів України 

(щодо захисту молоді від 

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=55713
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54485
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55690
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54104
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55714
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України «Про статус 

депутатів місцевих рад» 

(щодо спрощення процедури 

відкликання депутатів) 

(реєстр.№2123) 

4. Проект Закону про 

внесення змін до Закону 

України «Про столицю 

України – місто-герой Київ» 

(щодо адміністр.-

територіального устрою 

міста Києва) (реєстр. №1120) 

 

 

місто-герой Київ" (щодо порядку 

призначення голови Київської міської 

державної адміністрації) (реєстр. 

№2128а) 

5. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" (щодо 

кількісного складу виконавчих комітетів 

місцевих рад) (реєстр. №2399а) 

6. 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) 

7. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" (щодо 

забезпечення права на пільговий проїзд 

найменш захищеним верствам 

населення) (реєстр. №2919, 

доопрацьований) 

8. 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) 

9. 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) 

алкогольної та тютюнової 

залежності) (реєстр. №2155а-1) 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55662
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56103
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55903
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55255
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=55454
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55959
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Результати законопроектної роботи 

підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою  
за третю сесію (вересень 2015 року – лютий 2016 року) 

 

куратор підкомітету - Гончаренко О.О. 

голова підкомітету  - Федорук М.Т. 

 
всього підготовлено  20 проектів законодавчих актів (законів, постанов), а саме: 

 

 

З опрацювання яких Комітет визначено головним 

 

 

 

З опрацювання 

яких 

Комітет  

не є головним 

прийнято в цілому 

 

прийнято 

в першому  

(наступ-

ному) 

читанні 

не прийнято  

(вето Президента, 

 відхилено,  

знято з розгляду тощо) 

 

попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 

3 - 6 8 3 
1. Проект Постанови про 

зміну і встановлення 

меж міста Суми і 

Сумського району 

Сумської області 

(реєстр. №2238а) 

2. Проект Постанови про 

перейменування села 

Радянське Кременецького 

району Тернопільської 

області (реєстр. №2733) 

3. Проект Постанови про 

зміну і встановлення меж 

міста Гірське 

Попаснянського району 

 1.Проект Постанови про 

віднесення міста Гадяч 

Гадяцького району 

Полтавської області до 

категорії міст обласного 

значення (реєстр. №2751) 

2. Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

добровільне об'єднання 

територіальних громад" (щодо 

узгодження процедур 

добровільного об'єднання 

територіальних громад та 

проведення чергових місцевих 

виборів) (реєстр. №2373а) 

1. Проект Закону про визнання таким, 

що втратив чинність, Закону України 

"Про добровільне об'єднання 

територіальних громад (реєстр. 

№2067а)  

2. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про статус гірських 

населених пунктів в Україні» (щодо 

розширення критеріїв віднесення 

населених пунктів до категорії гірських 

та надання державних гарантій) 

(реєстр. №2469) 

3. Проект Постанови про віднесення 

міста Балта Балтського району 

Одеської області до категорії міст 

1. Проект Закону про 

внесення змін до 

деяких законів України 

щодо діяльності 

військово-цивільних 

адміністрацій (реєстр. 

№3177) 

2.Проект Закону про 

внесення змін до 

законодавчих актів 

України (щодо 

особливостей статусу 

та здійснення 

повноважень військово-

цивільних 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54981
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56049
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55566
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54541
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56607
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Луганської області 

(реєстр. №3492) 

3.Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

статус гірських населених 

пунктів в Україні" (щодо 

збільшення державних 

гарантій в соціально-

економічному розвитку) 

(реєстр.№1345) 

4. Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законів України щодо 

порядку утворення та 

ліквідації місцевих державних 

адміністрацій (реєстр.№2642) 

5. Проект Закону про 

державно-правовий 

експеримент з проведення 

реформування місцевого 

самоврядування та 

територіальної організації 

влади на території Калуського 

району та міста Калуша 

Івано-Франківської області 

(реєстр.№1661, 

доопрацьований) 

6. Проект Закону про внесення 

змін до законодавчих актів 

України (щодо особливостей 

статусу та здійснення 

повноважень військово-

цивільних адміністрацій) 

(реєстр. №3177-1) 

 

обласного значення (реєстр. №3183) 

4. Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Бережани 

Тернопільської області (реєстр. №3411) 

5. Проект Закону про внесення зміни до 

статті 58 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" щодо 

окремих питань здійснення керівництва 

виконавчими апаратами обласних та 

районних рад у Донецькій та 

Луганській областях (реєстр. №3381) 

6. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про добровільне 

об'єднання територіальних громад" 

щодо забезпечення державної 

підтримки добровільного об'єднання 

територіальних громад (реєстр. №3390) 

7. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про добровільне 

об'єднання територіальних громад" (в 

частині затвердження Перспективних 

планів формування спроможних 

громад) (реєстр. №3095) 

8. Проект Постанови про 

перейменування села Бихальцохівка 

Ріпкинського району Чернігівської 

області (реєстр. №3708) 

 

адміністрацій) (реєстр. 

№3177-1) 

3. Проект Закону про 

внесення змін до 

деяких законів України 

щодо особливостей 

державної реєстрації 

органів місцевого 

самоврядування як 

юридичних осіб 

(реєстр. №3106) 

 

 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56696
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56624
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56949
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56902
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56912
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56468
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=56482
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Результати законопроектної роботи 

підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів  

та інших форм безпосередньої демократії 
за третю сесію (вересень 2015 року – лютий 2016 року) 

куратор підкомітету - Ледовських О.В. 

голова підкомітету  - Бойко О.П.  

 
всього підготовлено 14 (260) проектів законодавчих актів (законів, постанов), а саме: 

 
 

З опрацювання яких Комітет визначено головним 

 

З опрацювання 

яких 

Комітет 

не є головним 

прийнято в цілому 

 

Прийнято  

в першому  

читанні 

не прийнято  

(вето Президента, 

 відхилено, знято з  

розгляду тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 

1 

 

- 8 (260) 3 2 

1. Проект Закону про 

проведення 

позачергових виборів 

Криворізького 

міського голови  

(27 березня 2016 

року) (реєстр. №3613) 

 

 

1. Проекти постанов про призначення 

позачергових виборів окремих міських голів 

(реєстр. №№1703-1703-20) 

2. Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів депутатів Підмихайлівської 

сільської ради та Підмихайлівського сільського 

голови (Підмихайлівська сільськ. рада Калус. р-

ну Ів.-Франк.обл.) (реєстр. №1704) 

3. Проекти постанов про призначення 

позачергових виборів окремих сільських та 

селищних голів (реєстр. №№1705 –1705-196) 

4. Проекти постанов про призначення 

позачергових виборів: 

- про призначення позачергових виборів 

Мар'їнського міського голови (Мар'їнська міська 

1. Проект Закону про органи 

самоорганізації населення 

(реєстр. №2466) 

2. Проект Закону про загальні 

збори (конференції) членів 

територіальної громади за місцем 

проживання (реєстр. №2467) 

3. Проект Постанови про 

призначення позачергових 

виборів Криворізького міського 

голови та депутатів Криворізької 

міської ради (28 лютого 2016 

року) (реєстр. №3652) 

 

1. Проект Закону про 

внесення змін до 

деяких законів України 

щодо вимог до 

кандидатів на посади 

сільських, селищних та 

міських голів (реєстр. 

№2030а) 

2. Проект Закону про 

внесення змін до до 

деяких законодавчих 

актів України (щодо 

прав громадян під час 

проведення мирних 

зібрань) (реєстр.№1779) 

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=54538
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54539
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57438
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55489
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рада Мар'їнського району Донецької області) 

(реєстр. №1703-21) 

- про призначення позачергових виборів 

окремих сільських та селищних голів (реєстр. 

№№1705-197 –1705-238) 

5. Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів депутатів Запорізької 

міської ради та Запорізького міського голови 

(реєстр.№1391) 

6. Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Полтавського міського 

голови (Полтавська міська рада Полтавської 

області) (реєстр.№1907) 

7. Проект Постанови про внесення зміни до 

пункту 4 Постанови Верховної Ради України 

"Про призначення чергових виборів депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських 

голів у 2015 році" (реєстр. №3017) 

8. 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) (реєстр. №3700) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56355
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57526
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Результати законопроектної роботи 

підкомітету з питань з питань державної служби та  

служби в органах місцевого самоврядування 
за третю сесію (вересень 2015 року – лютий 2016 року) 

 

куратор підкомітету - Ледовських О.В. 

голова підкомітету - Шкрум А.І. 

 
всього підготовлено 9 проектів законодавчих актів (законів), а саме: 

 

 

З опрацювання яких Комітет визначено головним 

 

 

 

З 

опрацювання 

яких 

Комітет  

не є головним 

Прийнято в 

цілому 

 

прийнято в 

першому  

(наступному) 

читанні 

Не прийнято  

(вето Президента, 

 відхилено,  

знято з розгляду тощо) 

 

попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 

1 - 5 3 - 
1. Проект Закону 

про державну 

службу  

(реєстр. №2490)   

 

  1. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про державну службу" 

(щодо обов'язкового володіння 

українською мовою посадовими та 

службовими особами органів державної 

влади) (реєстр.№1201) 

2. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

(щодо звільнення державного 

службовця за сепаратизм) 

(реєстр.№1459) 

3. Проект Закону про внесення змін до 

1. Проект Постанови про здійснення 

заходів щодо комплексного 

реформування державної служби в 

Україні (реєстр.№2552а) 

2. Проект Закону про внесення змін 

до статті 21 Закону України "Про 

державну службу" (щодо 

обов'язкового оприлюднення в 

Інтернеті інформації про вакантні 

посади державної служби) 

(реєстр.№2427а) 

3.  Проект Постанови про 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56325
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56161


 10 

деяких законодавчих актів України 

щодо вступу на державну службу та 

службу в органах місцевого 

самоврядування (реєстр.№1616) 

4. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про державну службу» 

(щодо вимоги політичної 

неупередженості) (реєстр.№1596) 

5. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про державну службу» 

(щодо окремих питань заохочення 

державних службовців до підвищення 

кваліфікації шляхом навчання в 

Національній академії державного 

управління при Президентові України) 

(реєстр.№2218) 

встановлення парламентського 

контролю за реформуванням 

державної служби в Україні та 

сприяння імплементації європейських 

принципів урядування 

(реєстр.№3452) 

 

 

 
 

 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57025
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Результати законопроектної роботи 

підкомітету з питань регіональної політики, місцевих бюджетів  

та комунальної власності 
за третю сесію (вересень 2015 року – лютий 2016 року) 

 

куратор підкомітету - Курило В.С. 

голова підкомітету - Река А.О. 
всього підготовлено 4 проекти законодавчих актів (законів, постанов), а саме: 

 

 

З опрацювання яких Комітет визначено головним 

 

 

 

З опрацювання яких 

Комітет  

не є головним 

прийнято в 

цілому 

 

прийнято 

в першому  

(наступ- 

ному) 

 читанні 

не прийнято  

(вето Президента, 

 відхилено,  

знято з розгляду тощо) 

 

попередньо 

розглянуто  

на засіданнях 

Комітету 

- - 1 - 3 

  1. Проект Постанови про 

передачу медичних закладів з 

управління Державного 

управління справами у 

підпорядкування Міністерства 

охорони здоров’я для 

забезпечення пріоритетного 

надання медичної допомоги 

ветеранам війни, учасникам 

бойових дій в Афганістані, 

учасникам ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС 

та учасникам АТО  

(реєстр. №1664) 

 

 1. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про гуманітарну допомогу" щодо звільнення від сплати 

митних платежів транспортних засобів, які надійшли у 

якості гуманітарної допомоги для забезпечення 

соціально-економічних потреб територіальних громад в 

Україні (реєстр. №2160а) 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про гуманітарну допомогу" (щодо позбавлення 

оподаткування транспортних засобів, які надійшли як 

гуманітарна допомога сільським, селищним, міським 

радам) (реєстр. №2160а-1) 

3. Проект Закону про Державний бюджет України на 

2016 рік (реєстр. №3000) 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55724
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55957
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Результати законопроектної роботи 

підкомітету з  питань адміністративних послуг, державних символів та нагород 
за третю сесію (вересень 2015 року – лютий 2016 року) 

 

 

куратор підкомітету - Кудлаєнко С.В. 

голова підкомітету - Дехтярчук О.В. 

 
всього підготовлено 8 проектів законодавчих актів (законів, постанов), а саме: 

 
 

З опрацювання яких Комітет визначено головним 

 

 

 

З опрацювання 

яких  

Комітет  

не є головним 

прийнято в цілому 

 

прийнято  

в першому  

(наступному)  

читанні 

Не прийнято  

(вето Президента,  

відхилено,  

знято з розгляду тощо) 

 

Попередньо 

 розглянуто  

на засіданнях  

Комітету 

1 - 2 5 - 
1. Проект Закону про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України щодо 

розширення 

повноважень органів 

місцевого 

самоврядування та 

оптимізації надання 

адміністративних 

послуг (реєстр. №2984) 
 

 1.  Проект Закону про державну 

підтримку жінок, яким 

присвоєно почесне звання 

України «Мати-героїня»  

(реєстр. №1052) 

2. Проект Постанови про 

присвоєння назви Гідності та 

Свободи площі біля 

Головпоштамту в місті Києві 

(реєстр. №2237) 

 

1. 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) 

2. Проект Закону про вшанування героїзму 

і самопожертви Героя Небесної Сотні 

Жизневського М.М. (реєстр. №3432) 

3. Проект Закону про Державний Прапор 

України (реєстр. №3334) 

4. Проект Закону про позбавлення 

проросійських та просепаратиських діячів 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55871
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=56838
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культури України звання «Народний артист 

України» (реєстр. №3016) 

5. Проект Закону про внесення зміни до 

Закону України "Про адміністративні 

послуги" щодо особливостей надання 

адміністративних послуг у Донецькій області 

на період проведення антитерористичної 

операції (реєстр. №3242) 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56354
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56709

