
 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

(в розрізі підкомітетів) 

 

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади,  

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Перша-друга сесії 

(вересень 2019 року - січень 2020 року)  

дев’ятого скликання 

 

 

Перша-друга сесії 

Верховної Ради України  

дев’ятого скликання 
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Результати законопроектної роботи підкомітетів 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування (закони/постанови) за першу-другу сесії (вересень 2019 року – січень 2020 року) 

 Верховної Ради України IX 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 

на розгляді  

підкомітету  

попередньо 

розглянуто на 

засіданні 

Комітету 

на 

розгляді  

під-

комітету 

1. Підкомітет з питань організації державної 

влади, державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород (голова – Корнієнко О.С.) 

7 - 1 8 8 2 31 

2. Підкомітет з питань адміністративно-

територіального устрою (голова – Безгін В.Ю.) 
10 1 - 13 12 - 2 

3. Підкомітет з  питань місцевого 

самоврядування та органів самоорганізації 

населення (голова – Гурін Д.О.) 
- 1 3 4 6 - 22 

4. Підкомітет з питань регіональної політики 

та місцевих бюджетів  (голова – Рубльов В.В.) 
- -  - - 3 19 

5. Підкомітет з питань з питань 

адміністративних послуг  та адміністративних 

процедур  (голова – Білозір Л.М.) 
- - - - 1 - 2 

6. Підкомітет з питань виборів, референдумів 

та інших форм безпосередньої демократії 
(голова – Загоруйко А.Л.) 

21 - - 25 10 - 3 

7. Підкомітет з питань захисту інвестицій в 

об’єкти будівництва (голова – Аліксійчук О.В.) 
1 - - - 1 - 1 

8. Підкомітет з питань містобудування, 

благоустрою та земельних відносин у межах 

територій забудови (голова – Бондар Г.В.) 
3 - - 4 3 2 15 
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9. Підкомітет з питань технічного 

регулювання і ціноутворення у будівництві, 

виробництва будівельних матеріалів та 

енергоефективності у будівельній галузі 

(голова – Юнаков І.С.) 

3 - - 1 2 - - 

10. Підкомітет з питань будівництва та 

проектування (голова – Дунда О.А.) 
2 - - 4 2 - 4 

11. Підкомітет з питань житлової політики та 

житлового господарства  (голова – Літвінов О.М.) 
- - - 2 4 1 13 

12. Підкомітет з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду, ліцензування і страхування у 

будівництві (голова – Клочко А.А.) 

1 - - 2 3 - - 
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Результати законопроектної роботи  
підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування, державних символів та нагород за першу-другу сесії (вересень 2019 року – січень 2020 року) 

Верховної Ради України IX скликання   

куратор підкомітету – Качура О.А., голова підкомітету - Корнієнко О.С. 
 

 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ  

 

Комітет  

не є головним 
Прийнято 

 в цілому під час першої-другої 

сесій 

Прийнято в 

першому  

читанні під 

час першої-

другої сесій 

 

Не прийнято  

Парламентом під час 

першої-другої сесій 

 (вето Президента 

України, відкликано, 

відхилено, знято з 

розгляду, до порядку 

денного сесій не 

включено 

тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету під час 

першої-другої сесій 

7 - 1 8 2 
1.Проект Закону про особливу 

процедуру усунення Президента 

України з поста (імпічмент) 

 (реєстр. №1012) 

2.Проект Закону про внесення 

змін до деяких законів України 

щодо перезавантаження влади 

(реєстр. №1066) 

3.Проект Закону про внесення 

змін до Розділу ІI "Прикінцеві та 

перехідні положення" Закону 

України "Про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

перезавантаження влади" (щодо 

визначення розмірів посадових 

окладів та інших складових 

оплати праці, грошового 

 

 

1.Пропозиції 

Президента до Закону 

"Про внесення змін до 

Закону України "Про 

державну службу" 

щодо статусу 

працівників 

секретаріатів 

депутатських фракцій 

(депутатських груп) у 

Верховній Раді 

України" (реєстр. 

№0970) 

 

1.Проект Закону про особливу 

процедуру усунення Президента 

України з поста (імпічмент) (реєстр. 

№1012) 

2.Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

перезавантаження влади 

(реєстр. №1066) 

3.Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України (реєстр. №2260) 

4.Пропозиції Президента до Закону 

"Про внесення змін до Закону України 

"Про державну службу" щодо статусу 

працівників секретаріатів депутатських 

фракцій (депутатських груп) у 

Верховній Раді України" (реєстр. 

№0970) 

1.Проект Постанови про 

внесення змін до 

Додатку до Постанови 

Верховної Ради 

України "Про перелік, 

кількісний склад і 

предмети відання 

комітетів Верховної 

Ради України дев'ятого 

скликання" щодо 

предметів відання 

(реєстр. №2292) 

2.Проект Закону про 

внесення змін до 

Конституції України 

(щодо децентралізації 

влади) (реєстр. №2598) 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67137
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забезпечення працівників 

правоохоронних та інших органів 

державної влади) (реєстр. 

№2572) 

4.Проект Закону про внесення 

зміни до статті 1 Закону України 

"Про особливий порядок 

місцевого самоврядування в 

окремих районах Донецької та 

Луганської областей" (реєстр. 

№2569) 

5.Проект Закону про внесення 

змін до деяких законів України 

(реєстр. №2260, друге читання) 

6.Проект Постанови про 

звільнення Бабак А.В. з посади 

Міністра розвитку громад та 

територій України (реєстр. 

№2767) 

7.Проект Постанови про 

призначення Шмигаля Д.А. Віце-

прем'єр-міністром України - 

Міністром розвитку громад та 

територій України (реєстр. 

№2798) 

 

5.Проект Закону про внесення зміни до 

статті 1 Закону України "Про особливий 

порядок місцевого самоврядування в 

окремих районах Донецької та 

Луганської областей" (реєстр. №2569) 

6.Проект Закону про внесення змін до 

Розділу ІI "Прикінцеві та перехідні 

положення" Закону України "Про 

внесення змін до деяких законів 

України щодо перезавантаження влади" 

(щодо визначення розмірів посадових 

окладів та інших складових оплати 

праці, грошового забезпечення 

працівників правоохоронних та інших 

органів державної влади) (реєстр. 

№2572) 

7.Проект Постанови про звільнення 

Бабак А.В. з посади Міністра розвитку 

громад та територій України (реєстр. 

№2767) 

8.Проект Постанови про призначення 

Шмигаля Д.А. Віце-прем'єр-міністром 

України - Міністром розвитку громад та 

територій України (реєстр. №2798) 
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Результати законопроектної роботи  

підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

 за першу-другу сесії (вересень 2019 року – січень 2020 року) Верховної Ради України IX скликання   

куратор підкомітету – Лозинський Р.М., голова підкомітету  - Безгін В.Ю. 
 
 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ  

 

Комітет  

не є 

головним 
Прийнято 

 в цілому під час першої-другої 

сесій 

 

Прийнято  

в першому  

читанні під час 

першої-другої сесій 

 

Не прийнято  

Парламентом під 

час першої-другої 

сесій 

 (вето Президента 

України, 

відкликано, 

відхилено, знято з 

розгляду, до 

порядку денного 

сесії не включено 

тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету під час першої-

другої сесій 

 

10 1 - 13 - 
1. Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про добровільне 

об'єднання територіальних громад" 

(щодо спрощення процедури 

затвердження перспективних планів 

формування територій громад 

Автономної Республіки Крим, 

областей) (реєстр. №2189)  

2.Проект Постанови про 

перейменування села Іванівка 

Любашівського району Одеської 

області (реєстр. №2093)  

3. Проект Постанови про 

перейменування села Рябухине 

Нововодолазького району 

Харківської області (реєстр. №2094) 

1. Проект Закону про 

внесення змін до 

Закону України "Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні" (реєстр. 

№2653) 

 1. Проект Постанови про перейменування 

села Іванівка Любашівського району 

Одеської області (реєстр.№2093)  

2. Проект Постанови про перейменування 

села Рябухине Нововодолазького району 

Харківської області (реєстр. №2094) 

3. Проект Постанови про перейменування 

села Мелихівка Нововодолазького 

району Харківської області (реєстр. 

№2095) 

4. Проект Постанови про перейменування 

села Текуче Косівського району Івано-

Франківської області (реєстр. №2096) 

5. Проект Постанови про перейменування 

міста Переяслав-Хмельницький Київської 

області (реєстр. №2175)  

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67740
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4. Проект Постанови про 

перейменування села Мелихівка 

Нововодолазького району 

Харківської області (реєстр. №2095) 

5. Проект Постанови про 

перейменування села Текуче 

Косівського району Івано-

Франківської області (реєстр. №2096) 

6. Проект Постанови про 

перейменування міста Переяслав-

Хмельницький Київської області 

(реєстр. №2175)  

7. Проект Постанови про 

перейменування села Островки 

Маневицького району Волинської 

області (реєстр. №2176) 

8. Проект Постанови про 

перейменування села Рачки 

Немирівського району Вінницької 

області (реєстр. №2177)  

9. Проект Постанови про 

перейменування села Бірки 

Сокальського району Львівської 

області (реєстр. №2310)  

10. Проект Постанови про 

перейменування села Мазарня-

Каранська Кам'янка-Бузького району 

Львівської області (реєстр. №2311) 

6. Проект Постанови про перейменування 

села Островки Маневицького району 

Волинської області (реєстр. №2176) 

7. Проект Постанови про перейменування 

села Рачки Немирівського району 

Вінницької області (реєстр. №2177)  

8. Проект Постанови про перейменування 

села Бірки Сокальського району 

Львівської області (реєстр. №2310)  

9. Проект Постанови про перейменування 

села Мазарня-Каранська Кам'янка-

Бузького району Львівської області 

(реєстр. №2311) 

10. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про добровільне 

об'єднання територіальних громад" 

(щодо спрощення процедури 

затвердження перспективних планів 

формування територій громад 

Автономної Республіки Крим, областей) 

(реєстр. №2189) 

11. Проект  Постанови про 

перейменування села Мармузовичі 

Буського району Львівської області 

(реєстр. №2715) 

12. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

створення правових підстав для 

утворення агломерації як однієї з форм 

співробітництва територіальних громад  

(реєстр. №2637) 

13. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" (реєстр. 

№2653) 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67180
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67181
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67180
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67181
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67740
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Результати законопроектної роботи 

підкомітету з  питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення 

за першу-другу сесії (вересень 2019 року – січень 2020 року) Верховної Ради України IX скликання 

куратор підкомітету – Лозинський Р.М., голова підкомітету – Гурін Д.О. 
 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ  

 

Комітет  

не є головним 

Прийнято 

 в цілому 

під час 

першої-

другої сесій 

 

 

Прийнято  

в першому  

читанні під час 

першої-другої 

сесій 

 

Не прийнято  

Парламентом під час першої-другої 

сесій (вето Президента України, 

відкликано, відхилено, знято з розгляду, 

до порядку денного сесії не включено 

тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету під час першої-

другої сесій 

- 1 3 4 - 
 1. Проект Закону 

про місто Київ - 

столицю України 

( реєстр. №2143-3) 

 

1.Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про столицю України - 

місто-герой Київ" (реєстр. №2143) 

2.Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про столицю України - 

місто-герой Київ" (реєстр. №2143-1) 

3.Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про столицю України - 

місто-герой Київ" (реєстр. №2143-2) 

 

1. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про столицю України - 

місто-герой Київ" (реєстр. №2143) 

2. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про столицю України - 

місто-герой Київ" (реєстр. №2143-1) 

3. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про столицю України - 

місто-герой Київ" (реєстр. №2143-2) 

4.Проект Закону про місто Київ - 

столицю України ( реєстр. №2143-3) 
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Результати законопроектної роботи 

підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів  

за першу-другу сесії (вересень 2019 року – січень 2020 року) Верховної Ради України IX скликання 

куратор підкомітету – Гузь І.В., голова підкомітету  - Рубльов В.В.  
 

 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ  

 

Комітет  

не є головним 

Прийнято 

 в цілому 

під час 

першої-

другої сесій 

 

 

Прийнято  

в першому  

читанні під час 

першої-другої сесій 

 

Не прийнято  

Парламентом під час першої-

другої сесій 

 (вето Президента України, 

відкликано, відхилено,  

знято з розгляду, до порядку 

денного сесії не включено 

тощо) 

Попередньо 

розглянуто  

на засіданнях 

Комітету під час 

першої-другої сесій 

- - - - 3 

  

  1. Проект Закону про Державний бюджет 

України (реєстр. №2000) 

2 Проект Закону про внесення змін до 

статті 24-1 Бюджетного кодексу України 

(щодо підвищення ефективності 

використання коштів державного фонду 

регіонального розвитку) (реєстр. №2201) 

3. Проект Закону про внесення змін до 

статті 24-1 Бюджетного кодексу України 

(щодо вдосконалення порядку розподілу 

коштів Державного фонду регіонального 

розвитку) (реєстр. №2201-1) 
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Результати законопроектної роботи 

підкомітету з питань з питань адміністративних послуг  та адміністративних процедур  

за першу-другу сесії (вересень 2019 року – січень 2020 року) Верховної Ради України IX скликання 

куратор підкомітету – Гузь І.В., голова підкомітету – Білозір Л.М. 
 

 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ  

 

Комітет  

не є головним 
Прийнято 

 в цілому під час 

першої-другої 

сесій  

Прийнято  

в першому  

читанні під час 

першої-другої 

сесій  

Не прийнято  

Парламентом під час другої-третьої 

сесій (вето Президента України, 

відкликано, відхилено, знято з 

розгляду, до порядку денного сесії не 

включено 

тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету під час 

першої-другої сесій 

- - - - - 
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Результати законопроектної роботи 

підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

за першу-другу сесії (вересень 2019 року – січень 2020 року) Верховної Ради України IX скликання 

куратор підкомітету – Загоруйко А.Л., голова підкомітету – Загоруйко А.Л. 
 

 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ  

 

Комітет  

не є 

головним 

Прийнято 

 в цілому під час першої-другої сесій  

Прийнято  

в першому  

читанні під час 

першої-другої 

сесій  

Не прийнято  

Парламентом під 

час першої-другої 

сесій (вето 

Президента 

України, 

відкликано, 

відхилено,  

знято з розгляду, 

до порядку 

денного сесії не 

включено 

тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету під час першої-

другої сесій 

21 - - 25 - 

1. Проект Постанови про дострокове 

припинення повноважень всього 

складу Центральної виборчої комісії 

(реєстр. №2127) 

2-18. Проекти Постанов про 

призначення на посади членів 

Центральної виборчої комісії (реєстр. 

№№2211-2227) 

19.Проект Постанови про строк 

розгляду Верховною Радою України 

Виборчого кодексу України (реєстр. № 

0978), повернутого з пропозиціями 

Президента України (реєстр. 

№0978/П) 

20. Проект Закону про внесення змін 

  

 

1.Пропозиції Президента до Виборчого 

кодексу України (реєстр. №0978)  

2-18. Проекти Постанов про призначення на 

посади членів Центральної виборчої комісії 

(реєстр. №№2211-2227) 

19.Проект Постанови про строк розгляду 

Верховною Радою України Виборчого кодексу 

України (реєстр. № 0978), повернутого з 

пропозиціями Президента України (реєстр. 

№0978/П) 

20.Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про місцеві вибори" щодо 

врегулювання процедури ухвалення рішення 

партії про участь її місцевих організацій у 

відповідних місцевих виборах реєстр. №0939, 
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до Закону України "Про місцеві 

вибори" щодо врегулювання 

процедури ухвалення рішення партії 

про участь її місцевих організацій у 

відповідних місцевих виборах реєстр. 

№0939) 

21. Виборчий кодекс України (реєстр. 

№0978) 

 

друге читання) 

21. Постанова про дострокове припинення 

повноважень всього складу Центральної 

виборчої комісії (реєстр. №2127) 

22. Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Українського міського 

голови Обухівського району Київської області 

(реєстр. №2196) 

23. Проект Закону про всеукраїнський та 

місцеві референдуми за народною ініціативою 

(реєстр. №1123) 

24. Проект Закону про місцевий референдум 

(реєстр. №1221) 

25. Проект Закону про всеукраїнський 

референдум (реєстр. №2182) 

 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66977
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66590
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Результати законопроектної роботи  

підкомітету з питань захисту інвестицій в об’єкти будівництва 

за першу-другу сесії (вересень 2019 року – січень 2020 року) Верховної Ради України IX скликання 

куратор підкомітету – Шуляк О.О., голова підкомітету - Аліксійчук О.В. 
 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ  

 

Комітет  

не є 

головним 
Прийнято 

 в цілому під час першої-

другої сесій  

Прийнято в 

першому  

читанні під час 

першої-другої 

сесій  

Не прийнято  

Парламентом під час 

першої-другої сесій (вето 

Президента України, 

відкликано, відхилено,  

знято з розгляду, до порядку 

денного сесії не включено 

тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету під час першої-

другої сесій 

1 - - 1 - 
1.Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо 

удосконалення порядку 

надання адміністративних 

послуг у сфері 

будівництва та створення 

Єдиної державної 

електронної системи у 

сфері будівництва (реєстр. 

№1081) 

 

  1.Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо 

удосконалення порядку надання 

адміністративних послуг у сфері 

будівництва та створення Єдиної державної 

електронної системи у сфері будівництва 

(реєстр. №1081) 
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Результати законопроектної роботи  

підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин 

 у межах територій забудови за першу-другу сесії (вересень 2019 року – січень 2020 року) 

 Верховної Ради України IX скликання 
 

куратор підкомітету – Шуляк О.О., голова підкомітету - Бондар Г.В. 
 

 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ  

 

Комітет  

не є головним 
Прийнято 

 в цілому під час першої-другої 

сесій  

Прийнято в 

першому  

читанні під 

час першої-

другої сесій 

 

Не прийнято  

Парламентом під час 

першої-другої сесій 

 (вето Президента 

України, відкликано, 

відхилено, знято з 

розгляду, до порядку 

денного сесії не 

включено 

тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету під час 

першої-другої сесій 

3 - - 4 2 
1.Проект Закону про внесення змін 

до Закону України «Про 

регулювання містобудівної 

діяльності» (щодо посилення 

захисту осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення при 

здійсненні містобудівної діяльності 

(реєстр. №0863, друге читання) 

2.Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів щодо 

удосконалення порядку надання 

адміністративних послуг у сфері 

будівництва та створення Єдиної 

державної електронної системи у 

сфері будівництва (реєстр. №1081) 

 

  1.Проект Закону про внесення змін 

до Закону України «Про 

регулювання містобудівної 

діяльності» (щодо посилення 

захисту осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення при 

здійсненні містобудівної діяльності 

(реєстр. №0863, друге читання) 

2.Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів щодо 

удосконалення порядку надання 

адміністративних послуг у сфері 

будівництва та створення Єдиної 

державної електронної системи у 

сфері будівництва (реєстр. №1081) 

 

1.Проект Закону про 

внесення змін до 

Земельного кодексу 

України та інших 

законодавчих актів щодо 

планування 

використання земель 

(реєстр. №2280) 

2.Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів 

України щодо сприяння 

інвестиційної 

привабливості України 

та забезпечення захисту 

прав і законних інтересів 
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3.Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про будівельні 

норми" щодо удосконалення 

нормування у будівництві (реєстр. 

№1052) 

 

3.Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про будівельні 

норми" щодо удосконалення 

нормування у будівництві (реєстр. 

№1052) 

4.Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України у сфері містобудування 

(реєстр. №0861, друге читання) 

суб'єктів підприємницької 

діяльності (реєстр. №2134) 
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Результати законопроектної роботи  

підкомітету з питань технічного регулювання і ціноутворення у будівництві, виробництва 

будівельних матеріалів та енергоефективності у будівельній галузі 

за першу-другу сесії (вересень 2019 року – січень 2020 року) Верховної Ради України IX скликання 
 

куратор підкомітету - Шуляк О.О., голова підкомітету - Юнаков І.С. 
 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ  

 
Комітет  

не є 

головним 

Прийнято 

 в цілому під час першої-другої сесій  

Прийнято 

в першому  

читанні 

під час 

першої-

другої 

сесій  

Не прийнято  

Парламентом під час 

першої-другої сесій 

 (вето Президента 

України, відкликано, 

відхилено,  

знято з розгляду, до 

порядку денного сесії 

не включено 

тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету під час першої-

другої сесій 

3 - - 3 - 
1.Проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» (щодо посилення захисту осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення при здійсненні містобудівної 

діяльності (реєстр. №0863, друге читання) 

2.Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо удосконалення 

порядку надання адміністративних послуг у 

сфері будівництва та створення Єдиної 

державної електронної системи у сфері 

будівництва (реєстр. №1081) 

3.Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про будівельні норми" щодо 

удосконалення нормування у будівництві 

(реєстр. №1052) 

  1.Проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» (щодо посилення захисту осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення при здійсненні містобудівної 

діяльності (реєстр. №0863, друге читання) 

2.Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо удосконалення 

порядку надання адміністративних послуг у 

сфері будівництва та створення Єдиної 

державної електронної системи у сфері 

будівництва (реєстр. №1081) 

3.Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про будівельні норми" щодо 

удосконалення нормування у будівництві 

(реєстр. №1052) 
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Результати законопроектної роботи  

підкомітету з питань будівництва та проектування за першу-другу сесії 

 (вересень 2019 року – січень 2020 року) Верховної Ради України IX скликання 

куратор підкомітету - Шуляк О.О.,  голова підкомітету - Дунда О.А. 
 

 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ  

 

Комітет  

не є 

головним 

Прийнято 

 в цілому під час першої-

другої сесій  

Прийнято в 

першому  

читанні під 

час першої-

другої сесій  

Не прийнято  

Парламентом під час 

першої-другої сесій 

(вето Президента 

України, відкликано, 

відхилено,  

знято з розгляду, до 

порядку денного сесії 

не включено 

тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету під час першої-другої сесій 

2 - - 4 - 
1.Проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих 

актів щодо удосконалення 

порядку надання 

адміністративних послуг у 

сфері будівництва та 

створення Єдиної державної 

електронної системи у сфері 

будівництва (реєстр. №1081, 

друге читання) 

2.Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

будівельні норми" щодо 

удосконалення нормування у 

будівництві (реєстр. №1052, 

друге читання) 

 

  1.Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо удосконалення порядку 

надання адміністративних послуг у сфері будівництва 

та створення Єдиної державної електронної системи у 

сфері будівництва (реєстр. №1081) 

2.Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про будівельні норми" щодо удосконалення 

нормування у будівництві (реєстр. №1052) 

3.Проект Закону про внесення зміни до Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

щодо покращення інвестиційних можливостей у сфері 

виробництва електричної енергії з альтернативних 

джерел (реєстр. №0859, друге читання) 

4.Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у сфері містобудування 

(реєстр. №0861, друге читання) 

 



 18 

Результати законопроектної роботи  

підкомітету з питань житлової політики та житлового господарства 

за першу-другу сесії (вересень 2019 року – січень 2020 року) Верховної Ради України IX скликання 
 

куратор підкомітету –Шуляк О.О., голова підкомітету - Літвінов О.М. 
 

 
Комітет визначено ГОЛОВНИМ  

 

Комітет  

не є головним 

Прийнято 

 в цілому 

під час 

першої-

другої 

сесій  

Прийнято в першому  

читанні під час першої-

другої сесій  

Не прийнято  

Парламентом під час 

першої-другої сесій (вето 

Президента України, 

відкликано, відхилено,  

знято з розгляду, до 

порядку денного сесії не 

включено 

тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету під час першої-

другої сесій 

- - - 2 1 
 

 

 

  1.Проект Закону про внесення змін до 

прикінцевих положень Закону України "Про 

забезпечення реалізації житлових прав 

мешканців гуртожитків" щодо передачі 

гуртожитків у власність територіальних 

громад (реєстр. №2050) 

2.Проект Закону про Загальнодержавну 

цільову програму передачі гуртожитків у 

власність територіальних громад на 2020 - 

2021 роки (реєстр. №2418) 

1.Проект Закону про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України щодо 

сприяння 

інвестиційної 

привабливості 

України та 

забезпечення 

захисту прав і 

законних інтересів 

суб'єктів 

підприємницької 

діяльності (реєстр. 

№2134) 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66679
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67346
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Результати законопроектної роботи  

підкомітету з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду,  

ліцензування і страхування у будівництві за першу-другу сесії (вересень 2019 року – січень 2020 року) 

Верховної Ради України IX скликання 
 

куратор підкомітету – Клочко А.А. 
 

 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ  

 

Комітет  

не є головним 

Прийнято 

 в цілому під час першої-

другої сесій  

Прийнято в 

першому  

читанні під час 

першої-другої 

сесій 

Не прийнято  

Парламентом під час 

першої-другої сесій 

(вето Президента 

України, 

відкликано, 

відхилено, знято з 

розгляду, до порядку 

денного сесії не 

включено 

тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету під час першої-

другої сесій 

1 - - 2 - 
1.Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо 

удосконалення порядку 

надання адміністративних 

послуг у сфері будівництва 

та створення Єдиної 

державної електронної 

системи у сфері будівництва 

(реєстр. №1081) 

 

  1.Проект Постанови про проведення 

парламентських слухань на тему: "Захист 

інвестицій в житлову нерухомість та шляхи 

вирішення проблем постраждалих інвесторів" 

(8 квітня 2020 року) (реєстр. № 2748) 

2.Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо удосконалення 

порядку надання адміністративних послуг у 

сфері будівництва та створення Єдиної 

державної електронної системи у сфері 

будівництва (реєстр. №1081) 

 

 

 


