
 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

(в розрізі підкомітетів) 

 

Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

десята  сесія 

(лютий - липень 2019 року)  
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Результати законопроектної роботи підкомітетів 

Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування  

(закони/постанови) за десяту сесію (лютий - липень 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.) 
- - 1 2 22 - 106 

2. Підкомітет з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою 

(голова – Федорук М.Т.) 
2 - 1 11 35 - 114 

3. Підкомітет з питань органів 

самоорганізації населення, місцевих виборів 

та інших форм безпосередньої демократії 

(голова – Бойко О.П.) 

- - - 69 30 - 50 

4. Підкомітет з питань з питань державної 

служби та служби в органах місцевого 

самоврядування (голова – Шкрум А.І.) 
- - 1 3 4 1 85 

5. Підкомітет з питань регіональної політики, 

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

- - - 1 2 - 127 

6. Підкомітет з питань адміністративних 

послуг, державних символів та нагород 

(голова – Дехтярчук О.В.) 

- - - 1 5 - 34 

Загалом: 2 - 3 87 98 1 516 
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Результати законопроектної роботи  

підкомітету з питань місцевого самоврядування 

за десяту сесію (лютий - липень 2019 року) Верховної Ради України VIII скликання 

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

 

Всього підготовлено 2 проекти законів за десяту сесію (лютий-липень 2019 року) 

 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ  

Комітет 

не є головним 

Прийнято в 

цілому під 

час десятої 

сесії 

 

Прийнято  

в першому  

читанні під час 

десятої сесії 

Не прийнято  Парламентом під час 

десятої сесії (вето Президента України, 

відкликано, відхилено, знято з 

розгляду, до порядку денного сесії не 

включено тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету під час десятої 

сесії 

- - 1 2 - 

   

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) 

 

 

 

1 Проект Закону про внесення змін до статті 

27 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" щодо 

проведення публічних закупівель (реєстр. 

№8244) 

2.Проект Закону про внесення змін до статті 

46 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" щодо 

забезпечення гласності та відкритості 

місцевих рад (реєстр. №7071, 

доопрацьований) 
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Результати законопроектної роботи  

підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою  

за десяту сесію (лютий - липень 2019 року) Верховної Ради України VIII скликання 

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

 

Всього підготовлено 11 проектів законів і постанов за десяту сесію (лютий - липень 2019 року) 
 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ  

Комітет 

не є 

головним 

Прийнято в цілому під 

час десятої  сесії  

Прийнято  

в першому  

читанні 

під час 

десятої 

сесії 

Не прийнято 

Парламентом під час 

десятої сесії (вето 

Президента України, 

відкликано, відхилено, 

знято з розгляду, до 

порядку денного сесії не 

включено тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету під час десятої сесії 

2 - 1 11  
1. Проект Постанови про 

зміни в адміністративно-

територіальному устрої 

Донецької області, зміну і 

встановлення меж міста 

Горлівки та Бахмутського 

району Донецької області 

(реєстр. №8576) 

2.Проект Постанови про 

зміни в адміністративно-

територіальному устрої 

Львівської області, зміну і 

встановлення меж 

Сокальського району 

Львівської області 

(реєстр. №8292) 

 1. Проект Закону про зміну 

меж районів Хмельницької 

області (реєстр. №10348) 

1. Проект Закону про внесення змін до статті 10 Закону 

України "Про добровільне об'єднання територіальних 

громад" щодо фінансової підтримки державою 

добровільного об'єднання територіальних громад сіл, 

селищ, міст (реєстр. № 8213) 

2. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста 

Овруч Овруцького району Житомирської області (реєстр. 

№ 9133) 

3.Проект Постанови про перейменування села Мазарня-

Каранська Кам'янка-Бузького району Львівської області 

(реєстр. № 10021) 

4. Проект Постанови про перейменування села Борщів 

Перемишлянського району Львівської області (реєстр. № 

10022) 

5. Проект Постанови про перейменування села Латівка 

Біляївського району Одеської області (реєстр. № 10023) 
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6. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста 

Лозова і Лозівського району Харківської області (реєстр. № 

9292) 

7. Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо захисту прав 

територіальних громад в процесі добровільного об'єднання 

територіальних громад та приєднання до об'єднаної 

територіальної громади (реєстр. № 10240) 

8. Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо посилення державних гарантій для гірських 

та високогірних населених пунктів (реєстр. № 6439-д) 

9. Про перейменування села Кийданці Коломийського 

району Івано-Франківської області (реєстр. № 10441)  

10. Про перейменування села Зеблози Кременецького 

району Тернопільської області (реєстр. № 10442) 

11. Про перейменування села Іванівка Любашівського 

району Одеської області  (реєстр. № 10443) 
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Результати законопроектної роботи 

підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів  

та інших форм безпосередньої демократії 

за десяту сесію (лютий - липень 2019 року) Верховної Ради України VIII скликання 

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

 

Всього підготовлено 69 проектів законів і постанов за десяту сесію (лютий - липень 2019 року) 

 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ Комітет 

не є 

головним 
Прийнято в 

цілому під час 

десятої сесії 

Прийнято  

в першому  

читанні під час 

десятої сесії 

Не прийнято  Парламентом 

під час десятої сесії (вето 

Президента України, 

відхилено, відкликано, знято 

з розгляду, до порядку 

денного сесії не включено 

тощо)  

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету під час десятої сесії 

- - - 69 - 
 

 

 
 

1. Проекти постанов про призначення окремих позачергових 

місцевих виборів (реєстр. №№6413-192-221) 

2. Проект Постанови про призначення позачергових виборів 

Ірпінського міського голови Київської області (реєстр. 

№10188) 

3.Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо форм безпосередньої участі громадян у 

вирішенні питань місцевого значення та статутної 

нормотворчості (реєстр. №10158) 

4. Проект Постанови про призначення позачергових виборів 

Чуднівського міського голови Чуднівського району 

Житомирської області (реєстр. №10431) 

5.Проекти постанов про призначення окремих позачергових 

місцевих виборів (реєстр. № №6413-222-257) 
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Результати законопроектної роботи 

підкомітету з питань державної служби та  

служби в органах місцевого самоврядування 

за десяту сесію (лютий - липень 2019 року) Верховної Ради України VIII скликання 

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

Всього підготовлено 4 проекти законів за десяту сесію (лютий - липень 2019 року) 

 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ Комітет 

не є головним Прийнято 

в цілому 

під час 

десятої 

сесії 

Прийнято  

в першому  

читанні під 

час десятої 

сесії 

Не прийнято  

Парламентом під час 

десятої сесії (вето 

Президента України, 

відхилено, відкликано, 

знято з розгляду, до 

порядку денного сесії не 

включено тощо)  

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету під час десятої сесії 

- - 1 3 1 
  1.Проект Закону про 

внесення змін до Закону 

України "Про державну 

службу" (реєстр. №8262) 

1.Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про службу в органах місцевого 

самоврядування" щодо захисту прав ветеранів 

військової служби (реєстр. №4834) 

2.Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо максимального 

розміру заробітної плати державних службовців 

(реєстр. №9437)  

3.Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про державну службу" щодо 

удосконалення питання просування по службі 

(реєстр. №10145) 

 

1.Проект Закону про внесення змін 

до законів України "Про 

Національне агентство України з 

питань виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаними 

від корупційних та інших злочинів" 

та "Про державну службу" щодо 

відрядження до Національного 

агентства України з питань 

виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів 

(реєстр. №9167) 
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Результати законопроектної роботи 

підкомітету з  питань адміністративних послуг, державних символів та нагород 

за десяту сесію (лютий - липень 2019 року) Верховної Ради України VIII скликання 

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

 

Всього підготовлено 1 проект закону за десяту сесію (лютий - липень 2019 року) 

 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ Комітет 

не є головним Прийнято в 

цілому під час 

десятої сесії 

 

Прийнято  

в першому  

читанні під 

десятої сесії 

Не прийнято  Парламентом 

під час десятої сесії (вето 

Президента України, 

відкликано, відхилено, 

знято з розгляду, до 

порядку денного сесії не 

включено тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету під час десятої сесії 

- - - 1 - 
    

1.Проект Закону про адміністративну процедуру (реєстр. 

№9456) 
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Результати законопроектної роботи 
підкомітету з питань регіональної політики, місцевих бюджетів та комунальної власності 

за десяту сесію (лютий - липень 2019 року) Верховної Ради України VIII скликання 
куратор підкомітету – Курило В.С., голова підкомітету – Река А.О. 

 

Всього підготовлено 1 проект закону за десяту сесію (лютий - липень 2019 року) 
 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ Комітет  
не є головним Прийнято в 

цілому під час 

десятої сесії  

Прийнято  

в першому  

читанні під час 

десятої сесії 

Не прийнято  

Парламентом під час 

десятої сесії (вето 

Президента України, 

відкликано, відхилено, 

знято з розгляду, до 

порядку денного сесії не 

включено тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету під час десятої сесії 

- - - 1 - 
   1.Проект Закону про стимулювання розвитку регіонів  

(реєстр. №2023а) 

 
 

 


