
станом на  15 липня  2019  року    
 

ЗАКОНОПРОЕКТИ, ЯКІ ОТРИМАЛИ ВИСНОВОК КОМІТЕТУ 

  І ПІДГОТОВЛЕНІ ДО РОЗГЛЯДУ ПАРЛАМЕНТОМ 

 

КОМІТЕТ ВИЗНАЧЕНО ГОЛОВНИМ  
 

реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

 

1) законопроекти, підготовлені Комітетом до розгляду у першому читанні 

№1011 

27.11.14 
 н.д. 

А.Парубій 

С.Пашинський 

Проект Закону про визнання 

таким, що втратив чинність, 

Закону України "Про особливий 

порядок місцевого 

самоврядування в окремих 

районах Донецької та Луганської 

областей" від 16 вересня 2014 року 

№ 1680-VII   

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

Т.Корнієнко 

19.12.14 – ГНЕУ:  за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за 

основу. 

22.12.14  – Комітет пропонує  за 

наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу та в цілому.  

вкл. 

№1011-1 

28.11.14 
н.д. 

Ю.Тимошенко 

Проект Закону про визнання 

таким, що втратив чинність, 

Закону України "Про особливий 

порядок місцевого 

самоврядування в окремих 

районах Донецької та Луганської 

областей"   

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

Т.Корнієнко 

19.12.14 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за 

основу. 

22.12.14 – Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу та в цілому. 

вкл. 



реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

№ 1211 

02.12.14 
н.д.  

О.Марченко 

О.Осуховський 

Ю.Левченко 

Ю.Бублик 

Ю.Іллєнко 

М.Головко 

Проект Закону про внесення змін 

до статті 16 Закону України "Про 

державні нагороди України" (щодо 

позбавлення державних нагород)  

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

Л.Дмитрук 

24.12.14 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду в першому читанні 

законопроект доцільно відхилити. 

14.01.15 – Комітет пропонує  за 

наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу. 

20.01.15 – Ін-т закон-ва ВРУ: 

законопроект потребує доопрацювання 

з урахуванням зауважень та спроби 

комплексного вирішення означених 

питань. 

вкл. 

№1451 

12.12.14 
н.д. 

С.Власенко 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України (щодо скорочення 

переліку державних нагород, 

розширення обсягу прав 

нагороджених осіб, встановлення 

обмежень у нагородженні 

державними нагородами певних 

суб'єктів) 
 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

Л.Дмитрук 

24.12.14 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду в першому читанні 

законопроект доцільно відхилити. 

14.01.15 – Комітет пропонує  за 

наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу. 

 

вкл. 

№1774 
15.01.15 

н.д. 

О.Дехтярчук 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про державні 

нагороди, якими відзначені 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

Л.Дмитрук 

28.01.15 – ГНЕУ: законопроект за 

результатами розгляду в першому 

читанні може бути прийнятий за основу. 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=52651
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=52927
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=53600


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

В.Яніцький 

Л.Козаченко 

В.Кривенко 

В.Сидорчук 

С.Євтушок 

трудові колективи, навчальні 

заклади, об'єднання громадян, 

військові частини і з'єднання" 

(щодо правонаступництва 

трудових колективів, відзначених 

державними нагородами 

іноземних держав) 

11.02.15 – Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу та в цілому. 

 

№1421 

11.12.14, 
доопрацьований 

від 10.02.15 
н.д.  

А.Романова 

А.Білецький 

О.Петренко 

 

 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про державні 

нагороди України" (щодо надання 

права присвоєння звання Герой 

України особам, які не є 

громадянами України)  
С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

Л.Дмитрук 

26.12.14 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за 

основу. 

04.02.15 – розгляд питання перенесено 

за згодою авторів. 

06.02.15 – відкликано автором. 

10.02.15 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за 

основу з урахуванням висловлених 

зауважень. 

11.02.15 – Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу. 

вкл. 

№2529 

03.04.15, 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

16.04.15 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=52892
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54639


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

доопрацьован

ий 

 від 19.06.15 
н.д. 

О.Третьяков 

відновлення районних у місті 

Києві рад 

Т.Корнієнко законопроект доцільно повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання.  

17.06.15 – розгляд питання перенесено 

на наступне засідання Комітету. 

30.06.15 - ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання.  

01.07.15 - Комітет пропонує  за 

наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу та в цілому.  

№2266а 

03.07.15 
н.д. 

С.Висоцький 

А.Герасимов 

І.Геращенко 

М.Іонова 

Д.Лубінець  

А.Левус 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про державні 

нагороди України" (щодо 

процедури позбавлення державних 

нагород згідно з Законом України 

"Про санкції") 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

Л.Дмитрук 

11.09.15 – ГНЕУ: висловило низку 

зауважень щодо даного законопроекту, 

акцентуючи увагу, насамперед, на тому, 

що порушене авторами питання вже 

врегульоване в Законі України «Про 

санкції». 

07.10.15 – Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу. 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55871


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

№2466 

24.03.15 
н.д. 

С.Власенко 

І.Подоляк 

О.Березюк 

О.Медуниця 

М.Хміль 

О.Юринець 

В.Пацкан 

В.Курило 

В.Чумак 

І.Попов 

Е.Матвійчук 

Р.Сольвар 

С.Заліщук 

Ю.Мірошничен

ко 

Н.Новак 

С.Соболєв 

Ю.Павленко 

Проект Закону про органи 

самоорганізації населення 

О.Ледовських 

О.Бойко 

І.Ляшко 

 

02.04.15 – АМУ: остаточний висновок 

не запропонований, пропонуються 

зауваження до законопроекту. 

23.07.15 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання. 

 

11.11.15 – Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу. 

 

вкл. 

№2467 

24.03.15 
н.д. 

С.Власенко 

І.Подоляк 

О.Березюк 

О.Медуниця 

Проект Закону про загальні збори 

(конференції) членів 

територіальної громади за місцем 

проживання 

О.Ледовських 

О.Бойко 

І.Ляшко 

 

02.04.15 – АМУ: остаточний висновок 

не запропонований, пропонуються 

зауваження до законопроекту. 

09.07.15 – ГНЕУ: не підтримує 

прийняття данного законопроекту. 

вкл. 

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


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

М.Хміль 

В.Пацкан 

О.Юринець 

В.Курило 

В.Чумак 

І.Попов 

Ю.Мірошниченко 

С.Соболєв 

Н.Новак 

С.Заліщук 

Е.Матвійчук 

Р.Сольвар 

Ю.Павленко 

11.11.15 – Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу. 

 

№3432 

09.11.15 
н.д. 

А.Парубій 

А.Кожемякін 

М.Бурбак 

І.Геращенко 

Ю.Тимошенко 

О.Сироїд 

І.Рибак 

Проект Закону про вшанування 

героїзму і самопожертви Героя 

Небесної Сотні Жизневського 

М.М. 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

Л.Дмитрук 

11.11.15 – ГНЕУ: порушене у 

законопроекті  питання повинно 

вирішуватися шляхом внесення 

відповідних змін до статті 6 Закону 

України «Про державні нагороди 

України». 

11.11.15 – Комітет пропонує  за 

наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу та в цілому. 

 

 

вкл. 

№2294а 

06.07.15 
н.д. 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про порядок 

обчислення скликань 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

15.09.15 - ГНЕУ: за результатами 

розгляду на пленарному засіданні 

законопроект може бути прийнятий за 

 

вкл. 

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=55903


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

О.Бойко 

О.Ледовських 

М.Федорук 

С.Кудлаєнко 

представницьких органів 

місцевого самоврядування (рад)" 

щодо поновлення єдиного порядку 

обчислення скликань 

Л.Дмитрук 

Т.Корнієнко 

основу з урахуванням висловлених 

зауважень. 

25.11.15 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу. 

№2012а 

04.06.15 
н.д. 

С.Тарута 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" (щодо 

формування та затвердження 

структури, та штатів органів 

місцевого самоврядування) 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

Т.Корнієнко 

02.12.15 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за 

основу. 

23.12.15 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

 

вкл. 

№2140а 

22.06.15 
н.д. 

Ю.Мамчур 

О.Дехтярчук 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про державні 

нагороди України" (щодо 

вдосконалення законодавства в 

сфері відзначення громадян за 

особисті заслуги перед Україною) 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

Л.Дмитрук 

28.01.16 - ГНЕУ: за результатами 

розгляду в першому читанні 

законопроект доцільно повернути 

суб’єктам права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

03.02.16 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу. 

вкл. 

№3717 

24.12.15 
н.д. 

В.Пташник 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" (щодо 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

Г.Степанян 

17.02.16 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду в першому читанні 

законопроект доцільно відхилити. 

вкл. 

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=55683
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57551


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

В.Голуб 

О.Дехтярчук 

О.Бойко 

М.Федорук 

О.Ледовських 

О.Юринець 

С.Євтушок 

А.Шкрум 

О.Рябчин 

В.Івченко 

М.Іонова 

підняття Державного Прапора 

України) 

16.03.16 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу. 

 

№3666 

17.12.15 
н.д. 

Ю.Дерев’янко 

Проект Закону про внесення зміни 

до статті 43 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" 

щодо гарантування виступу 

сільських, селищних, міських 

голів, в тому числі голів 

об'єднаних територіальних громад, 

голів районних рад на пленарних 

засіданнях рад 
 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

Т.Корнієнко 

14.01.16 – ГНЕУ: надано окремі 

зауваження, остаточний висновок не 

сформульовано. 

17.02.16 – розгляд перенесено 

16.03.16 - Комітет пропонує за  

наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

вкл 

№3840 

29.01.16 
н.д. 

В.Бондар 

Є.Гєллєр 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" (щодо 

повноважень у сфері забезпечення 

професійно-технічної освіти) 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

Г.Степанян 

29.03.16 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання 

вкл 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57465
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57966


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

О.Біловол 

О.Кулініч 

В.Гуляєв 

Д.Святаш 

А.Ільюк 

В.Хомутиннік 

30.03.16 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

 

№3356 

26.10.15 
н.д. 

Ю.Мамчур 

Проект Закону про внесення змін 

до статті 10 Закону України "Про 

державні нагороди України" (щодо 

почесних звань в авіаційній галузі) 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

Л.Дмитрук 

11.02.16 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду в першому читанні 

законопроект доцільно повернути 

суб’єктам права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

13.04.16 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. 

 

вкл. 

№4514 

22.04.16 
н.д. 

Ю.Бублик 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про державну 

службу" щодо внесення змін до 

тексту Присяги 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

О.Маковський 

31.05.16 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно відхилити. 

 

01.06.16 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. 

 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56873
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58852


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

№4801 

13.06.16 
н.д. 

К.Жеваго 

К.Іщейкін 

О.Довгий 

В.Бондар 

О.Вілкул 

А.Іванчук 

Проект Постанови про внесення 

змін до Постанови Верховної Ради 

України від 19.05.2016 "Про 

перейменування окремих 

населених пунктів та районів" 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

Ю.Гарбуз 

06.07.16 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу. 

вкл. 

№4103 

18.02.16 
н.д. 

І.Крулько 

О.Черненко 

О.Сироїд 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Б.Тарасюк 

І.Подоляк 

Ю.Шухевич 

С.Євтушок 

 

 

Проект Закону про державні 

символи України 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

Г.Степанян 

30.03.16 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду в першому читанні 

законопроект доцільно повернути на 

доопрацювання. 

11.05.16 – розгляд перенесено. 

13.07.16 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні відхилити. 

 

вкл.  

№4103-1 

03.03.16 
н.д. 

О.Дехтярчук 

Проект Закону про державні 

символи України, порядок їх 

використання та захисту 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

Г.Степанян 

30.03.16 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду в першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59387
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58217
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58320


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

М.Бурбак 

О..Березюк 

О.Ляшко 

Ю.Тимошенко 

Я.Москаленко 

В.Бондар 

С.Рудик 

А.Лозовой 

А.Бабак  

основу за умови врахування 

висловлених зауважень та пропозицій.  

11.05.16 - розгляд перенесено. 

13.07.16 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу. 

 

№4058 

15.02.16 
н.д. 

М.Найєм 

Д.Добродомов 

М.Іонова  

І.Геращенко 

 О.Сотник 

М.Єфімов 

В.Войціцька 

Я.Маркевич 

С.Кудлаєнко 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про 

адміністративні послуги" щодо 

фінансування діяльності центрів 

надання адміністративних послуг 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

Г.Степанян 

17.05.16 – ГНЕУ: не заперечуючи 

можливості прийняття відповідного 

законопроекту. 

13.07.16 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу. 

 

вкл. 

№4779 

03.06.16 
н.д. 

Ю.Бублик 

Проект Закону про внесення змін 

до статті 46 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" 

щодо виправлення техніко-

юридичних помилок 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

Т.Корнієнко 

03.08.16 – ГНЕУ: законопроект може 

бути прийнятий за основу у першому 

читанні. 

16.11.16 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу та в цілому. 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58151
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59322


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

№4142 

24.02.16 
н.д. 

О.Дубінін 

В.Купрій 

О.Шевченко  

Проект Закону про внесення змін 

до статті 59 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" 

(щодо обов'язкового 

оприлюднення актів органів та 

посадових осіб місцевого 

самоврядування) 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

Г.Степанян 

06.07.16 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно повернути на 

доопрацювання суб’єктам права 

законодавчої ініціативи. 

16.11.16 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу. 

 

вкл. 

№5618-20 

28.12.16 

Проект Постанови про 

призначення позачергових 

виборів Гореницького сільського 

голови Києво-Святошинського 

району Київської області 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

 

21.12.16 - Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 26 

березня 2017 року позачергові вибори 

окремих міських, селищних, сільських 

голів 

21.02.17 – розгляд відкладено. 

 

№6296 

06.04.17 
н.д. 

С.Власенко 

С.Кудлаєнко 

А.Река 

М.Федорук 
 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Бережани 

Тернопільської області 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

Ю.Гарбуз 

22.03.17 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу та в цілому. 

07.11.17 – розгляд відкладено. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58275
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60860
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61514


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

№6297 

06.04.17 
н.д. 

С.Власенко 

С.Кудлаєнко 

А.Река 

М.Федорук 

 

 
 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Миргород 

і Миргородського району 

Полтавської області 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

Ю.Гарбуз 

22.03.17 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу та в цілому. 

 

№5247 

07.10.16 
доопрацьований 

від 24.02.17 

н.д. 

С.Шахов 

(та інші) 

Проект Постанови про 

призначення позачергових виборів 

депутатів Сєвєродонецької міської 

ради Луганської області 

О.Ледвських  

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

02.11.16 – Доручити Робочій групі 

Комітету з вивчення ситуації, що 

склалася в Сєвєродонецькій міській 

раді Луганської області, на наступному 

засіданні надати Комітету висновки та 

пропозиції задля ухвалення Комітетом 

висновку щодо проекту Постанови з 

реєстр. №5247 з дотриманням вимог 

Конституції та законів України.  

16.11.16 – Комітет пропонує за 

результатами розгляду в першому 

читанні прийняти за основу та в цілому. 

При цьому, змінити дату призначення 

цих виборів, запропонувавши 

призначити позачергові вибори 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61515
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60222


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

депутатів Сєвєродонецької міської ради 

Луганської області на неділю 26 лютого 

2017 року, а також внести зміни до 

назви та тексту проекту, замінивши 

слова «Сєвєродонецької міської ради» 

словами «депутатів Сєвєродонецької 

міської ради». 

06.12.16 – розгляд відкладено. 

05.04.17 – Комітет пропонує за 

результатами розгляду в першому 

читанні прийняти за основу та в цілому, 

запропонувавши змінити дату 

призначення цих виборів на неділю 18 

червня 2017 року. 

№6413 

26.04.17 

н.д. 
С.Власенко 

О.Ледовських 

С.Кудлаєнко 

О.Гончаренко 

О.Бойко 

Е.Матвійчук 

 

Проект Постанови про 

призначення позачергових виборів 

Першотравенського сільського 

голови Магдалинівського району 

Дніпропетровської області 

 

05.04.17 - Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 24 

вересня 2017 року позачергові вибори. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61707


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

№6413-3 - 

№6413-5;  

№6413-7; 

№6413-9; 

№6413-10 - 

№6413-16; 

№6413-18 -   

№6413-20 

26.04.17 

н.д. 
С.Власенко 

О.Ледовських 

С.Кудлаєнко 

О.Гончаренко 

О.Бойко 

Е.Матвійчук 

 

Проекти постанов про 

призначення позачергових виборів 

окремих міських, сільських та 

селищних голів  

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

 

05.04.17 - Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 24 

вересня 2017 року позачергові вибори 

окремих міських, селищних, сільських 

голів. 

 

 

№5341 

02.11.16 
н.д. 

А.Река 

Ю.Бублик 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про 

співробітництво територіальних 

громад" щодо запровадження 

процедури приєднання до 

організованого (існуючого) 

співробітництва територіальних 

громад 

В.Курило 

А.Река 

Г.Степанян 

01.02.17 - ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за 

основу з урахуванням висловлених 

зауважень і пропозицій. 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60391


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

05.04.17 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти законопроект за основу. 

№6169 

09.03.17 
н.д. 

С.Шахов 

І.Мосійчук 

Проект Постанови про 

призначення позачергових виборів 

Сєвєродонецького міського голови 

О.Ледвських  

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

05.04.17 – Комітет пропонує за 

результатами розгляду прийняти за 

основу та в цілому, запропонувавши 

при цьому змінити дату призначення 

цих виборів на 18 червня 2017 року. 

 

№5263 

11.10.16 
н.д. 

С.Соболєв 

О.Березюк 

Я.Москаленко 

В.Хомутиннік 

В.Курило 

О.Ледовських 

А.Шкрум  

(та інші) 

Пропозиції Президента України до 

Закону "Про внесення змін до 

Закону України "Про державну 

службу" (щодо статусу 

працівників секретаріатів 

депутатських фракцій (груп)  

О.Ледовських 

А.Шкрум 

О.Маковський 

18.10.16 - Комітет пропонує за  

наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу та в цілому. 

20.10.16 – закон прийнято. 

04.11.16 - Повернуто з вето Президента 

для скасування. 

29.11.16 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду на пленарному засіданні 

Головне управління вважає доцільним 

повторне прийняття прийнятого 20 

жовтня 2016 р. Закону відповідно до 

частини 4 статті 94 Конституції 

України. 

05.04.17 - Комітет пропонує повторно 

прийняти в цілому (подолати вето) 

Закон України «Про внесення змін до 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61309
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60249


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

Закону України «Про державну 

службу» щодо статусу працівників 

секретаріатів депутатських фракцій 

(депутатських груп) у Верховній Раді 

України». 

Очікує на розгляд з вето Президента 

 

№4185 

10.03.16 
н.д. 

В.Писаренко 

Проект Закону про державну 

підтримку жінок, яким присвоєно 

почесне звання України "Мати-

героїня" 

 

 

 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

Л.Дмитрук 

15.06.16 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду в першому читанні  

законопроект  доцільно  відхилити. 

12.04.17 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

 

№5231 

05.10.16 
н.д. 

Ю.Бублик 

В.Гуляєв 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" щодо 

повноважень місцевих рад 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

Т.Корнієнко 

30.01.17 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно повернути на 

доопрацювання суб’єкту права 

законодавчої ініціативи. 

12.04.17 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58356
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60190


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

№6413-21; 

6413-23-25 

26.04.17 

н.д. 
С.Власенко 

О.Ледовських 

С.Кудлаєнко 

О.Гончаренко 

О.Бойко 

Е.Матвійчук 

Проекти постанов про 

призначення позачергових виборів 

окремих міських, сільських та 

селищних голів  

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

 

12.04.17 - Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 24 

вересня 2017 року позачергові вибори 

окремих міських, селищних, сільських 

голів. 

 

 

№5695 

23.01.17 
КМУ 

В.Гройсман 

Проект Закону про внесення змін 

до статті 11 Закону України "Про 

державні нагороди України" 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

Л.Дмитрук 

27.02.17 – ГНЕУ: ряд зауважень. 

24.05.17 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу. 

 

№6555 

08.06.17 

н.д. 
С.Власенко 

О.Ледовських 

О.Бойко 

О.Гончаренко  

С.Кудлаєнко  

О.Дехтярчук 

М.Федорук 

А.Река 

Проект Постанови про 

призначення позачергових виборів 

Луцького міського голови 

Волинської області 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

 

07.06.17 - Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 24 

вересня 2017 року позачергові вибори 

окремих міських, селищних, сільських 

голів. 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60978
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61976


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

А.Шкрум 

О.Березюк 

Л.Зубач 

№6388 

14.04.17 
КМУ 

В.Гройсман 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про 

адміністративні послуги" щодо 

удосконалення порядку надання 

адміністративних послуг 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

Г.Степанян 

06.06.17 – ГНЕУ:  за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно повернути на 

доопрацювання суб’єкту права 

законодавчої ініціативи.  

07.06.17 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу. 

 

№6416 

26.04.17 
н.д. 

Ю.Бублик 

А.Шкрум 

Проект Закону про внесення змін 

до статті 59-1 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" 

щодо уточнення деяких положень 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

А.Шкрум 

О.Маковський 

Т.Корнієнко 

30.05.17 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду на пленарному засіданні 

законопроект доцільно повернути на 

доопрацювання. 

07.06.17 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу. 

 

№6666 

04.07.17 

С.Власенко 

О.Ледовських 

С.Кудлаєнко 

О.Гончаренко 

Проект Постанови про 

призначення позачергових виборів 

Дергачівського міського голови 

Дергачівського району 

Харківської області 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

 

22.06.17 - Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 24 

вересня 2017 року позачергові вибори. 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61645
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61706
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62200


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

О.Бойко 

Е.Матвійчук 

 

№6413-27-29; 

6413-31-33; 

6413-35; 

6413-36; 

6413-38; 

6413-40- 48 

04.07.17 

н.д. 
С.Власенко 

О.Ледовських 

С.Кудлаєнко 

О.Гончаренко 

О.Бойко 

Е.Матвійчук 

Проекти постанов про 

призначення позачергових виборів 

окремих міських, сільських та 

селищних голів  

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

 

22.06.17 - Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 24 

вересня 2017 року позачергові вибори 

окремих міських, селищних, сільських 

голів. 

 

 

№6413-49- 

6413-52 

12.07.17  

н.д. 
О.Ледовських 

С.Кудлаєнко 

О.Гончаренко 

О.Бойко 

 

Проекти постанов про 

призначення позачергових виборів 

окремих міських, сільських та 

селищних голів  

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

 

12.07.17 - Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 24 

вересня 2017 року позачергові вибори 

окремих міських, селищних, сільських 

голів. 

 

 



реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

№6413-53- 

6413-73 

11.09.17 

н.д. 

С.Власенко 

О.Ледовських 

С.Кудлаєнко 

О.Гончаренко 

О.Бойко 

 

Проекти постанов про 

призначення позачергових виборів 

окремих міських, сільських та 

селищних голів  

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

 

06.09.17 - Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 26 

листопада 2017 року позачергові 

вибори окремих міських, селищних, 

сільських голів. 

 

 

№7103 

11.09.17 

С.Власенко 

О.Ледовських 

С.Кудлаєнко 

О.Гончаренко 

О.Бойко 

 

Проект Постанови про 

призначення позачергових виборів 

Городенківського міського голови 

Городенківського району Івано-

Франківської області 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

 

06.09.17 - Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 26 

листопада 2017 року позачергові 

вибори окремих міських, селищних, 

сільських голів. 

 

 

№6713 

13.07.17 
КМУ 

В.Гройсман 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо 

діяльності місцевих державних 

адміністрацій 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

О.Данилюк 

04.08.17 – ГНЕУ: не вважає за можливе 

підтримати прийняття даного 

законопроекту.  

06.09.17 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62505
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62278


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

№4913 

07.07.16 
н.д. 

С.Алєксєєв 

Д.Білоцерковець 

 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про столицю 

України - місто-герой Київ" (щодо 

порядку призначення голови 

Київської міської державної 

адміністрації) 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

Т.Корнієнко 

28.07.16 – ГНЕУ: Головне управління 

вважає, що положення Закону України 

«Про столицю України - місто-герой 

Київ» в принципі мають передбачати 

окреме існування у місті Києві міської 

державної адміністрації та виконавчого 

органу (органів) Київської міської ради, 

і у зв’язку з цим потребують 

комплексного перегляду. 

04.10.17 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу та в цілому. 

 

 

№6439-д 

12.05.17, 
доопрацьований 

від 19.06.19 
С.Влассенко 

О.Ледовських 

О.Бойко 

М.Федорук 

А.Река 

О.Березюк 

М.Княжицький  

М.Величкович 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо 

посилення державних гарантій для 

гірських та високогірних 

населених пунктів 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

Ю.Гарбуз 

12.01.18 - ГНЕУ:ряд зауважень. 

06.12.17 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду законопроекти 

№6439, №6520, №7038 відхилити, 

внести на розгляд ВРУ підготовлений 

відповідно до частини другої статті 110 

Регламенту Верховної Ради України 

народними депутатами України – 

членами Комітету, та рекомендувати 

наслідками розгляду в першому читанні 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59570
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63147


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

І.Рибак  

С.Соболєв 

М.Довбенко 

А.Лопушанськи

й 

І.Крулько 

В.Івченко 

В.Лунченко 

О.Ляшко 

А.Лозовой 

М.Бурбак 

І.Подоляк 

прийняти його за основу  першому 

читанні. 

15.05.19, 05.06.19 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в повторному 

першому читанні прийняти його за 

основу. 

 

№6636 

22.06.17 
н.д. 

М.Федорук 

С.Мельник 

О.Ледовських  

О.Бойко 

А.Река 

В.Амельченко 

В.Пташник 

О.Дехтярчук 

Л.Зубач 

В.Гуляєв 

А.Шкрум 

М.Бурбак 

Проект Закону про порядок 

утворення, ліквідації районів, 

встановлення і зміни їх меж 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

Ю.Гарбуз 

02.08.17 - ГНЕУ: за результатами 

розгляду законопроекту у першому 

читанні законопроект доцільно 

відхилити. 

15.11.17 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу.  

 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62118


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

№7313 

17.11.17 
н.д. 

С.Власенко 

А.Шкрум 

О.Ледовських 

О.Дехтярчук 

А.Река 

В.Гуляєв 

О.Бойко 

Ю.Бублик 

М.Федорук 

Л.Зубач 

О.Березюк 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про державну 

службу" щодо уточнення переліку 

документів необхідних для участі 

в конкурсі 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

О.Маковський 

07.12.17 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за 

основу.  

20.12.17 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу та в цілому. 

 

 

№7008 
28.07.17 

н.д. 

А.Шкрум 

А.Вадатурський 

О.Ледовських 

О.Сотник 

О.Юринець 

В.Пташник 

О.Рябчин 

Ю.Бублик 

Н.Кацер-

Бучковська 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про державну 

службу" щодо надання стипендії 

для навчання осіб в провідних 

навчальних закладах світу та 

подальшого вступу на державну 

службу 

 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

О.Маковський 

06.12.17 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно відхилити. 

20.12.17 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62926
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62376


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

Л.Зубач   

І.Подоляк 

В.Голуб 

О.Мушак 

О.Дехтярчук   

П.Різаненко 

№6641 
23.06.17 

КМУ 

В.Гройсман 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо 

утворення, реорганізації і 

ліквідації, найменування і 

перейменування місцевих 

державних адміністрацій 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

О.Данилюк 

31.07.17 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання.  

 

20.12.17 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

 

№7454 

27.12.17 

н.д. 

С.Власенко 

О.Ледовських 

С.Кудлаєнко 

О.Бойко 

Е.Матвійчук 

 

Проект Постанови про 

призначення позачергових виборів 

Угнівського міського голови 

Сокальського району Львівської 

області (25 березня 2018 року) 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

 

20.12.17 - Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 25 

березня 2018 року позачергові вибори. 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62125
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63267


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

№7455 

27.12.17 

н.д. 

С.Власенко 

О.Ледовських 

С.Кудлаєнко 

О.Бойко 

Е.Матвійчук 

Проект Постанови про 

призначення позачергових виборів 

Українського міського голови 

Обухівського району Київської 

області (25 березня 2018 року) 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

 

20.12.17 - Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 25 

березня 2018 року позачергові вибори. 

 

 

№6413-74- 

6413-100 

27.12.17 
н.д. 

С.Власенко 

О.Ледовських 

С.Кудлаєнко 

О.Гончаренко 

О.Бойко 

Е.Матвійчук 

 

 

Проекти постанов про 

призначення позачергових виборів 

окремих міських, сільських та 

селищних голів  

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

 

20.12.17 - Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 25 

березня 2018 року позачергові вибори 

окремих міських, селищних, сільських 

голів. 

 

 

 

№8161 

19.03.18 

н.д. 

С.Власенко 

О.Дехтярчук 

А.Река 

М.Федорук 

 

Проект Постанови про 

перейменування села Химчин 

Косівського району Івано-

Франківської області 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

Ю.Гарбуз 

07.02.18 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу та в цілому. 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63268
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63682


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

№8162 

19.03.18 

н.д. 

С.Власенко 

О.Дехтярчук 

А.Река 

М.Федорук 

 

Проект Постанови про 

перейменування села Поминик 

Маньківського району Черкаської 

області 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

Ю.Гарбуз 

07.02.18  - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу та в цілому. 

 

 

№8163 

19.03.18 

н.д. 

С.Власенко 

О.Дехтярчук 

А.Река 

М.Федорук 

 

Проект Постанови про 

перейменування села Текуче 

Косівського району Івано-

Франківської області 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

Ю.Гарбуз 

07.02.18  - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу та в цілому. 

 

 

№8164 

19.03.18 

н.д. 

С.Власенко 

О.Дехтярчук 

А.Река 

М.Федорук 

 

Проект Постанови про віднесення 

селища міського типу 

Білокуракине Білокуракинського 

району Луганської області до 

категорії міст районного значення 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

Ю.Гарбуз 

07.02.18  - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу та в цілому. 

 

 

№ 8013 

07.02.18 

н.д 

О.Ледовських 

Проект Постанови про 

призначення позачергових виборів 

Куп'янського міського голови 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

 

07.02.18 - Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 29 

квітня 2018 року позачергові вибори 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63683
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63684
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63685
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63435


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

С.Кудлаєнко 

О.Гончаренко 

О.Бойко 

Е.Матвійчук 

 

Харківської області (29 квітня 

2018 року) 

окремих міських, селищних, сільських 

голів. 

№6413-101 

07.02.18 

н.д 

О.Ледовських 

С.Кудлаєнко 

О.Гончаренко 

О.Бойко 

Е.Матвійчук 

 

Проект Постанови про 

призначення позачергових виборів 

Шацького селищного голови 

Шацького району Волинської 

області (29 квітня 2018 року) 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

 

07.02.18 - Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 29 

квітня 2018 року позачергові вибори 

окремих міських, селищних, сільських 

голів. 

 

№6413-102 

07.02.18 

н.д 

О.Ледовських 

С.Кудлаєнко 

О.Гончаренко 

О.Бойко 

Е.Матвійчук 

 

Проект Постанови про 

призначення позачергових виборів 

Суслівського сільського голови 

Новоград-Волинського району 

Житомирської області (29 квітня 

2018 року) 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

 

07.02.18 - Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 29 

квітня 2018 року позачергові вибори 

окремих міських, селищних, сільських 

голів. 

 

№6413-103 

07.02.18 
н.д 

О.Ледовських 

С.Кудлаєнко 

Проект Постанови про 

призначення позачергових виборів 

Мирославського сільського голови 

Бердичівського району 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

 

07.02.18 - Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 29 

квітня 2018 року позачергові вибори 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63436
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63437
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63438


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

О.Гончаренко 

О.Бойко 

Е.Матвійчук 

 

Житомирської області (29 квітня 

2018 року) 

окремих міських, селищних, сільських 

голів. 

№6413-104 

07.02.18 
н.д 

О.Ледовських 

С.Кудлаєнко 

О.Гончаренко 

О.Бойко 

Е.Матвійчук 

 

Проект Постанови про 

призначення позачергових виборів 

Ганнівського сільського голови 

Приазовського району Запорізької 

області (29 квітня 2018 року) 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

 

07.02.18 - Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 29 

квітня 2018 року позачергові вибори 

окремих міських, селищних, сільських 

голів. 

 

№6413-105 

07.02.18 
н.д 

О.Ледовських 

С.Кудлаєнко 

О.Гончаренко 

О.Бойко 

Е.Матвійчук 

 

Проект Постанови про 

призначення позачергових виборів 

Варюшинського сільського голови 

Веселинівського району 

Миколаївської області (29 квітня 

2018 року) 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

 

07.02.18 - Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 29 

квітня 2018 року позачергові вибори 

окремих міських, селищних, сільських 

голів. 

 

№6413-106 

07.02.18 
н.д 

О.Ледовських 

С.Кудлаєнко 

Проект Постанови про 

призначення позачергових виборів 

Ромейківського сільського голови 

Володимирецького району 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

 

07.02.18 - Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 29 

квітня 2018 року позачергові вибори 

окремих міських, селищних, сільських 

голів. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63439
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63440
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63441


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

О.Гончаренко 

О.Бойко 

Е.Матвійчук 

 

Рівненської області (29 квітня 2018 

року) 

№6413-107 

07.02.18 
н.д 

О.Ледовських 

С.Кудлаєнко 

О.Гончаренко 

О.Бойко 

Е.Матвійчук 

 

Проект Постанови про 

призначення позачергових виборів 

Іванковецького сільського голови 

Лановецького району 

Тернопільської області (29 квітня 

2018 року) 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

 

07.02.18 - Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 29 

квітня 2018 року позачергові вибори 

окремих міських, селищних, сільських 

голів. 

 

№6413-108 

07.02.18 
н.д 

О.Ледовських 

С.Кудлаєнко 

О.Гончаренко 

О.Бойко 

Е.Матвійчук 

 

Проект Постанови про 

призначення позачергових виборів 

Іванівського сільського голови 

Чигиринського району Черкаської 

області (29 квітня 2018 року) 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

 

07.02.18 - Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 29 

квітня 2018 року позачергові вибори 

окремих міських, селищних, сільських 

голів. 

 

№6413-109 

07.02.18 
н.д 

О.Ледовських 

С.Кудлаєнко 

Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів 

Світанківського сільського голови 

Ніжинського району Чернігівської 

області (29 квітня 2018 року) 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

 

07.02.18 - Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 29 

квітня 2018 року позачергові вибори 

окремих міських, селищних, сільських 

голів. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63442
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63443
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63444


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

О.Гончаренко 

О.Бойко 

Е.Матвійчук 

 

№7528 

25.01.18 
н.д. 

С.Власенко 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

О.Дехтярчук 

Ю.Бублик 

А.Река 

М.Федорук 

О.Бойко 

В.Курило 

С.Кудлаєнко 

Л.Зубач 

О.Березюк 

В.Гуляєв 

 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо 

регулювання відносин у сфері 

державної служби 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

О.Маковський 

27.02.18 – ГНЕУ:  за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за 

основу з урахуванням висловлених 

зауважень. 

 

28.02.18 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

 

№8019 

08.02.18 

н.д. 

Ю.Бублик 

 

 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про 

добровільне об'єднання 

територіальних громад" щодо 

вирішення питання покладення 

обов'язків старости у деяких 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

Ю.Гарбуз 

26.02.18 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду в першому читанні 

законопроект доцільно повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання. 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63387
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63454


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

випадках до обрання його на 

перших виборах старости 

 

 

28.02.18 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

№7310 

17.11.17 
н.д. 

М.Єфімов 

В.Курило 

Проект Постанови про зміну в 

адміністративно-територіальному 

устрої Донецької області, зміну і 

встановлення меж 

Добропільського району 

Донецької області 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

Ю.Гарбуз 

14.03.18 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу та в цілому. 

 

 

 

№7311 

17.11.17 
н.д. 

М.Єфімов 

В.Курило 

Проект Постанови про зміну в 

адміністративно-територіальному 

устрої Донецької області, зміну і 

встановлення меж 

Олександрівського району 

Донецької області 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

Ю.Гарбуз 

14.03.18 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу та в цілому. 

 

 

№7249 

01.11.17 
н.д. 

М.Єфімов 

В.Курило 

Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-територіальному 

устрої Донецької області, зміну і 

встановлення меж Бахмутського 

району Донецької області 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

Ю.Гарбуз 

14.03.18 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу та в цілому. 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62923
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62924
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62819


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

№8009 

07.02.18 
н.д. 

М.Єфімов 

В.Курило 

 

Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-територіальному 

устрої Донецької області, зміну і 

встановлення меж Слов'янського 

району Донецької області 

 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

Ю.Гарбуз 

14.03.18 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу та в цілому. 

 

№7491 

16.01.18 

 н.д.  

О.Ляшко, 

І.Мосійчук, 

Геращенко, 

А.Лозовий, 

Д.Лінько, 

І.Котвіцький 

Проект Постанови про звернення 

до Президента України щодо 

присвоєння звання Героя України 

Аміні Окуєвій (посмертно)  

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

Л.Дмитрук 

 

14.03.18 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу та в цілому. 

 

 

№6743 

17.07.17 
н.д. 

Л.Зубач 

М.Федорук 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Кудлаєнко 

О.Гончаренко 

А.Шкрум 

Л.Підлісецький 

Проект Закону про міські 

агломерації 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

Ю.Гарбуз 

19.02.18 - ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно відхилити. 

 

21.03.18 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63431
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63323
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62318


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

 

№8113 

13.03.18 
н.д. 

В.Курило 

А.Река 

М.Федорук 

С.Кудлаєнко 

Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-територіальному 

устрої Луганської області, зміну і 

встановлення меж Сватівського та 

Троїцького районів Луганської 

області 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

Ю.Гарбуз 

21.03.18 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу та в цілому. 

 

№8053 

22.02.18 
КМУ, 

В.Гройсман 

Проект Закону про внесення змін 

до статті 11 Закону України "Про 

державні нагороди України" 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

Л.Дмитрук 

 
06.03.18 – ГНЕУ: за результатами 
розгляду у першому читанні 
законопроект може бути прийнятий за 
основу. 

 

04.04.18 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу. 

 

№5291 

20.10.16 
доопрацьований 

від 24.10.17 

н.д.  

Ю.Бублик 

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 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

Т.Корнієнко 

 

23.01.17 – ГНЕУ: не підтримує 

прийняття поданого законопроекту.  

12.04.17 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому читанні 

повернути суб’єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання.  

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63611
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63510
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60302


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

04.04.18 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу. 

 

№5340 

02.11.16, 
доопрацьований 

від 24.10.17 

н.д. 

Ю.Бублик 

А.Река 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" щодо 

звітування сільського, селищного, 

міського голови перед 

відповідною територіальною 

громадою 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

Т.Корнієнко 

30.01.17 – ГНЕУ: не підтримує 

прийняття  

поданого законопроекту.  

12.04.17 - Комітет пропонує за  

наслідками розгляду в першому читанні 

повернути суб’єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

04.04.18 - Комітет пропонує відкласти 

розгляд до розроблення та розгляду 

комплексу змін до даного Закону. 

 

 

 

№8307 

19.04.18 
н.д. 

С.Власенко 

С.Кудлаєнко  

М.Федорук 

 

Постанови про перейменування 

міста Переяслав-Хмельницький 

Київської області  

 

 

04.04.18 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу. 

 

 

№6150 

28.02.17 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про державну 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

31.03.18 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду в першому читанні 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60390
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61255


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

КМУ, 

В.Гройсман 
 

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 

Г.Степанян законопроект доцільно повернути на 

доопрацювання з урахуванням 

висловлених зауважень та пропозицій.  

06.06.18 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу. 

 

№8369 
17.05.18 

н.д. 

С.Власенко 

О.Ледовських 

О.Гончаренко 

А.Шкрум 

С.Кудлаєнко 

В.Курило 

А.Река 

Ю.Бублик 

В.Гуляєв 

О.Дехтярчук 

М.Федорук 

Л.Зубач 

О.Бойко 

О.Березюк 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про службу в 

органах місцевого 

самоврядування" 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

О.Маковський 

01.06.18 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за 

основу з урахуванням висловлених 

зауважень. 

06.06.18 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу. 

19.06.18 – не включено до порядку 

денного 

18.09.18 – включено до прядку 

денного 

 

№8154 

19.03.18 
КМУ, 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

29.03.18 – ГНЕУ: потребує більш 

докладного обґрунтування, а порушене 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64016
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63670


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

В.Гройсман України щодо сталого розвитку та 

створення нових робочих місць у 

гірських та високогірних 

населених пунктах 

Ю.Гарбуз у ньому питання, на наш погляд, – 

більш детального урегулювання з 

урахуванням саме екологічного 

(природоохоронного) критерію. 

 

04.07.18; 11.07.18 – розгяд перенесено . 

№8051 

22.02.18 
КМУ, 

В.Гройсман 

Проект Закону про засади 

адміністративно-територіального 

устрою України 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

Ю.Гарбуз 

18.05.18 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно повернути 

суб’єкту  права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання. 

11.07.18 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу. 

 

 

№9206 

17.10.18 

н.д. 

С.Власенко 

М.Федорук 

О.Дехтярчук 

Проект Постанови про 

перейменування села Рябухине 

Нововодолазького району 

Харківської області 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

Ю.Гарбуз 

19.09.18 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу та в цілому. 

 

 

№9207 

17.10.18 

н.д. 

С.Власенко 

М.Федорук 

Проект Постанови про 

перейменування села Мелихівка 

Нововодолазького району 

Харківської області 
 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

Ю.Гарбуз 

19.09.18 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу та в цілому. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63508
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64805
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64806


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

О.Дехтярчук 
№9273 

07.11.18 

н.д. 

С.Власенко 

М.Федорук 

О.Дехтярчук 

Проект Постанови про 

перейменування села Островки 

Маневицького району Волинської 

області 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

Ю.Гарбуз 

17.10.18 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу та в цілому. 

 

№9274 

07.11.18 

н.д. 

С.Власенко 

М.Федорук 

О.Дехтярчук 

Проект Постанови про 

перейменування селища Суха 

Грунь Липоводолинського району 

Сумської області 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

Ю.Гарбуз 

17.10.18 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу та в цілому. 

 

№9313 

21.11.18 
н.д. 

С.Власенко 

М.Федорук 

 

Проект Постанови про 

перейменування села Мокріївки 

Миргородського району 

Полтавської області 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

Ю.Гарбуз 

07.11.18 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу та в цілому. 

 

№9314 

21.11.18 
н.д. 

С.Власенко 

М.Федорук 

 

Проект Постанови про присвоєння 

найменування населеному пункту 

Тисменицького району Івано-

Франківської області 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

Ю.Гарбуз 

07.11.18 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу та в цілому. 

 

№9412 

18.12.18 

Проект Постанови про 

призначення позачергових виборів 

О.Ледовських 

О.Бойко 

21.11.18 – Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 12 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64907
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64908
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64971
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64972
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65149


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

н.д. 

С.Власенко 

О.Ледовських 

С.Кудлаєнко 

О.Гончаренко 

О.Бойко 

Е.Матвійчук 

Святогірського міського голови 

Слов'янської міської ради 

Донецької області (12 травня 2019 

року) 

Л.Дмитрук 

 

травня 2018 року позачергові вибори 

окремих міських, селищних, сільських 

голів. 

№9413 

18.12.18 
н.д. 

С.Власенко 

О.Ледовських 

С.Кудлаєнко 

О.Гончаренко 

О.Бойко 

Е.Матвійчук 

Проект Постанови про 

призначення позачергових виборів 

Решетилівського міського голови 

Решетилівського району 

Полтавської області (12 травня 

2019 року) 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

 

21.11.18 – Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 12 

травня 2018 року позачергові вибори 

окремих міських, селищних, сільських 

голів. 

 

№9414 

18.12.18 
н.д. 

С.Власенко 

О.Ледовських 

С.Кудлаєнко 

О.Гончаренко 

О.Бойко 

Е.Матвійчук 

Проект Постанови про 

призначення позачергових виборів 

Скадовського міського голови 

Скадовського району Херсонської 

області (12 травня 2019 року) 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

 

21.11.18 – Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 12 

травня 2018 року позачергові вибори 

окремих міських, селищних, сільських 

голів. 

 

№9415 

18.12.18 

Проект Постанови про 

призначення позачергових виборів 

О.Ледовських 

О.Бойко 

21.11.18 – Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 12 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65150
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65151
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65152


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

н.д. 

С.Власенко 

О.Ледовських 

С.Кудлаєнко 

О.Гончаренко 

О.Бойко 

Е.Матвійчук 

депутатів Драгомирчанської 

сільської ради Тисменицького 

району Івано-Франківської області 

(12 травня 2019 року) 

Л.Дмитрук 

 

травня 2018 року позачергові вибори 

окремих міських, селищних, сільських 

голів. 

№6413-110 -191 
н.д. 

О.Ледовських 

С.Кудлаєнко 

О.Гончаренко 

О.Бойко 
Е.Матвійчук 

Проекти постанов про 

призначення окремих 

позачергових місцевих виборів (12 

травня 2019 року) 

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

 

21.11.18 – Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 12 

травня 2018 року позачергові вибори 

окремих міських, селищних, сільських 

голів. 

 

№9393 

11.12.18 
н.д. 

С.Власенко 

М.Федорук 

С.Кудлаєнко 

Проект Постанови про 

перейменування села Рачки 

Немирівського району Вінницької 

області 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

Ю.Гарбуз 

04.12.18 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу та в цілому. 

 

№9394 

11.12.18 
н.д. 

С.Власенко 

М.Федорук 

С.Кудлаєнко 

Проект Постанови про 

перейменування села Бірки 

Сокальського району Львівської 

області 

О.Гончаренко 

М.Федорук  

Ю.Гарбуз 

04.12.18 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу та в цілому. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65119
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65120


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

№10021 

07.02.19 

н.д. 

С.Власенко 

М.Федорук 

 

Проект Постанови про 

перейменування села Мазарня-

Каранська Кам'янка-Бузького 

району Львівської області 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

Ю.Гарбуз 

16.01.19 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу та в цілому. 

 

№8213 
30.03.18 

КМУ,  

В.Гройсман 

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 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

Ю.Гарбуз 

04.02.19 – ГНЕУ: в цілому 

погоджуючись з концепцією 

законопроекту висловлює ряд 

зауважень до нього. 

06.02.19 - Комітет пропонує  за 

наслідками розгляду у першому читанні  

внести законопроект на розгляд 

Парламенту для прийняття рішення 

щодо нього.  

 

№9133 
28.09.18 

КМУ, 

В.Гройсман 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Овруч 

Овруцького району Житомирської 

області 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

Ю.Гарбуз 

06.02.19 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти в цілому. 

 

№10022 

07.02.19 

н.д. 

С.Власенко 

М.Федорук 

В.Гуляєв 

С.Кудлаєнко 

Проект Постанови про 

перейменування села Борщів 

Перемишлянського району 

Львівської області 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

Ю.Гарбуз 

06.02.19 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу та в цілому. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65449
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63767
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64700
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65450


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

 

№10023 

07.02.19 

 н.д. 

С.Власенко 

М.Федорук 

В.Гуляєв 

С.Кудлаєнко 

 

Проект Постанови про 

перейменування села Латівка 

Біляївського району Одеської 

області 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

Ю.Гарбуз 

06.02.19 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу та в цілому. 

 

№9292 

16.11.18 
КМУ, 

В.Гройсман 

 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Лозова і 

Лозівського району Харківської 

області 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

Ю.Гарбуз 

13.03.19 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду прийняти в цілому 

за умови врахування зауважень 

Комітету. 

 

 

№8244 
05.04.18 

н.д. 

І.Лапін 

Проект Закону про внесення змін 

до статті 27 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" 

щодо проведення публічних 

закупівель 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

І.Ляшко 

22.01.19- ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за 

основу з урахуванням висловлених 

зауважень.  

13.03.19 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

 

№6413-192-221 
н.д.  

С.Власенко 

Проекти постанов про 

призначення окремих 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

13.03.19 – Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 27 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65451
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64943
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=63807


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

О.Ледовських 

О.Бойко 
О.Гончаренко 

Е.Матвійчук 

позачергових місцевих виборів (27 

жовтня 2019 року) 

 

 жовтня 2019 року позачергові вибори 

міського голови. 

№10188 

27.03.2019 

н.д. 

С.Власенко 

О.Ледовських 

О.Бойко 

О.Гончаренко 

Е.Матвійчук 

Проект Постанови про 

призначення позачергових виборів 

Ірпінського міського голови 

Київської області 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

 

13.03.19 – Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 27 

жовтня 2019 року позачергові вибори 

окремих міських, селищних, сільських 

голів. 

 

№7071 

06.09.17 
доопрацьований 

від 20.09.18 

н.д. 

О.Дубінін   

В.Шевченко 

В.Купрій 

В.Дідич   

О.Шевченко 

Т.Батенко 

І.Констанкевич 

Проект Закону про внесення змін 

до статті 46 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" 

щодо забезпечення гласності та 

відкритості місцевих рад 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

І.Ляшко 

12.02.18 - ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно повернути на 

доопрацювання. 

14.03.18 –розгляд перенесено 

21.03.18 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання.  

29.10.18 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно повернути 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65727
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62462


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

суб’єктам права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

21.03.19 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

№2023а 

04.06.15 
н.д. 

О.Дмитренко 

Проект Закону про стимулювання 

розвитку регіонів 

В.Курило 

А.Река 

О.Данилюк 

30.01.19 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду в першому читанні 

законопроект доцільно повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання. 

21.03.19 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому читанні 

повернути суб’єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

 

 

 

№4834 

16.06.16 
н.д. 

С.Мельник 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про службу в 

органах місцевого 

самоврядування" щодо захисту 

прав ветеранів військової служби 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

О.Маковський 

28.02.19 – ГНЕУ. 

24.04.19 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому читанні 

повернути суб'єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

 

 

№9437 

20.12.18 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

17.01.19 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55475
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59439
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65265


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

н.д. 

О.Сугоняко 

України щодо максимального 

розміру заробітної плати 

державних службовців 

О.Маковський законопроект доцільно повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання.  

15.05.19 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду розгляду в 

першому читанні повернути суб‘єкту 

права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

 

 

№10145 

13.03.19 
(доопрацьовани

й від 05.06.19 ) 

н.д. 

Ю.Бублик 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про державну 

службу" щодо удосконалення 

питання просування по службі 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

О.Маковський 

 

14.05.19 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за 

основу за умови врахування 

висловлених зауважень.  

 

15.05.19 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду розгляду в 

першому читанні повернути суб‘єкту 

права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

22.05.19 – законопроект відкликано 

07.06.19 – надано на заміну 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65667


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

15.05.19 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду розгляду в 

першому читанні повернути суб‘єкту 

права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

 

№9456 

28.12.18 

КМУ, 

В.Гройсман 

Проект Закону про 

адміністративну процедуру 

С.Кудлаєнко 

О.Дехтярчук 

Г.Степаня 

01.013.19 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання. 

05.06.19 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду  в першому читанні 

прийняти за основу. 

 

№10240 

23.04.19 

КМУ, 

В.Гройсман 

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 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

Ю.Гарбуз 

28.05.19 - ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно відхилити.  

05.06.19 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду  в першому читанні 

 

№10158 

15.03.19 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

О.Ледовських 

О.Бойко 

18.06.19 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65307
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65839
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65689


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

н.д. 

С.Власенко 

О.Ледовських 

С.Кудлаєнко 

О.Бойко 

Л.Зубач 

Ю.Бублик 

А.Шкрум 

Е.Матвійчук 

О.Дехтярчук 

В.Гуляєв 

О.Гончаренко 

В.Курило 

А.Река 

М.Федорук 
 

України щодо форм 

безпосередньої участі громадян у 

вирішенні питань місцевого 

значення та статутної 

нормотворчості 

І.Ляшко 

 

законопроект доцільно повернути на 

доопрацювання. 

02.07.19 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду  в першому читанні 

прийняти за основу. 

 

№10441 
11.07.19 

н.д. 

С.Власенко 

 

Про перейменування села 

Кийданці Коломийського району 

Івано-Франківської області 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

Ю.Гарбуз 

02.07.19 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу та в цілому. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66199


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

№10442 

11.07.19 

н.д. 

С.Власенко 

Про перейменування села Зеблози 

Кременецького району 

Тернопільської області 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

Ю.Гарбуз 

02.07.19 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу та в цілому. 

 

№10443 
11.07.19 

н.д. 

С.Власенко 

Про перейменування села Іванівка 

Любашівського району Одеської 

області 

О.Гончаренко 

М.Федорук 

Ю.Гарбуз 

02.07.19 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу та в цілому. 

 

№10431 

09.07.19 

н.д.  

С.Власенко 

О.Ледовських 

О.Бойко  
А.Река  

Л.Зубач 

Е.Матвійчук 

Проект Постанови про 

призначення позачергових виборів 

Чуднівського міського голови 

Чуднівського району 

Житомирської області (27 жовтня 

2019 року) 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

 

02.07.19 – Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 27 

жовтня 2019 року позачергові вибори 

міського голови. 

 

№6413-222-257 
н.д.  

С.Власенко 

О.Ледовських 

О.Бойко  
А.Река  

Л.Зубач 

Е.Матвійчук 

Проекти постанов про 

призначення окремих 

позачергових місцевих виборів (27 

жовтня 2019 року) 

 

О.Ледовських 

О.Бойко 

Л.Дмитрук 

 

02.07.19 – Комітет рекомендує 

парламенту призначити на неділю 27 

жовтня 2019 року позачергові вибори 

міського голови. 

 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66200
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66201
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66146


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

 

2) законопроекти, підготовлені Комітетом до розгляду у другому та третьому читаннях 

 

№0914 

друге читання 

(перехідний) 

Проект Закону про внесення змін 

до статті 30 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" 

щодо обліку та технічної 

інвентаризації. 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

Т.Корнієнко 

05.06.14 - за наслідками розгляду у 

першому читанні прийнято за основу. 

04.02.15 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у другому читанні 

прийняти  в цілому. 

06.02.15 – направлено на експертизу до 

Головного юридичного управління. 

03.03.15 - передано на розгляд 

парламенту. 

вкл. 

№3693 

22.12.15 
н.д. 

Ю.Тимошенко 

О.Ляшко 

О.Березюк 

Ю.Луценко 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" (щодо 

відкликання депутатів місцевих 

рад) 

О.Гончаренко 

Ю.Бублик 

І.Ляшко 

23.12.15–ГНЕУ: висловлюються 

зауваження, остаточний висновок не 

сформульовано. 

23.12.15 – Комітет пропонує  за 

наслідками розгляду у першому 

читанні  внести законопроект на 

розгляд Парламенту для прийняття 

рішення щодо нього.  

23.12.15 - за наслідками розгляду у 

першому читанні прийнято за основу. 

03.02.16 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у другому читанні 

 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=52378
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57517


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад» (щодо 

відкликання депутатів місцевих рад)» 

(реєстр. № 3693) відхилити, а якщо 

Парламент України не підтримає 

пропозицію Комітету щодо відхилення 

– рекомендувати Верховній Раді 

України прийняти законопроект в 

другому читанні та в цілому в 

остаточній редакції, запропонованій 

Комітетом. 

22.02.16 - ГНЕУ: висловлюються 

зауваження, остаточний висновок не 

сформульовано. 

 

№4370-1 

15.04.16 
н.д. 

А.Герасимов 

А.Река 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про державну 

службу" щодо врегулювання 

окремих питань проходження 

державної служби 

О.Ледовських 

А.Шкрум 

О.Маковський 

20.04.16 – ГНЕУ: 

01.06.16 – створити робочу групу 

06.07.16, 07.07.16 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу. 

07.07.16 – прийнято в першому читанні. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58771


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до порядку 

денного 

сесії  

22.09.16 – ГНЕУ: Законопроект може 

бути прийнятий у другому читанні з 

урахуванням зауважень Головного 

юридичного управління. 

22.09.16 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду прийняти у 

другому читанні та в цілому 

 

 

- законопроекти, підготовлені Комітетом до розгляду з пропозиціями Президента України 

 

     

     

 


