
станом на  12 лютого  2020  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 

№2196 

01.10.19 

 н.д. 

 А.Клочко 

А.Загоруйко 

Р.Лозинський 

І.Володимир 

А.Шкрум 

О.Корнієнко 

О.Качура 

В.Безгін 

Проект Постанови про 

призначення позачергових виборів 

Українського міського голови 

Обухівського району Київської 

області  

А.Загоруйко 

Л.Дмитрук 

01.10.19 -  Комітет рекомендує 

Парламенту призначити 

позачергові вибори міського 

голови на неділю 8 грудня 2019 

року, прийнявши про це 

відповідну Постанову Верховної 

Ради України. 

 

вкл 

№2418 

11.11.19 
КМУ, 

 О.Гончарук 
 

Проект Закону про 

Загальнодержавну цільову 

програму передачі гуртожитків у 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна 

І.Казімірова 

03.12.19 – ГНЕУ: 

12.12.19 – Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. 

вкл. 

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=67346


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  

власність територіальних громад 

на 2020 - 2021 роки  

№2715 

10.01.20 
 н.д.  

А.Клочко 

Проект  Постанови про 

перейменування села 

Мармузовичі Буського району 

Львівської області  

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

18.12.19 – Комітет пропонує за 

наслідками розгляду прийняти за 

основу та в цілому відповідний 

проект Постанови. 

вкл. 

№2637 

19.12.19 
н.д. 

В.Безгін 

А.Клочко 

О.Шуляк 

А.Холодов 

А.Загоруйко 

Р.Грищук 

Є.Кравчук 

М.Пашковький 

 

Поект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України щодо створення 

правових підстав для утворення 

агломерації як однієї з форм 

співробітництва територіальних 

громад 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

11.01.20 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно відхилити. 

15.01.20 – Комітет пропонує за 

результатами розгляду у першому 

читанні законопроект відхилити. 

вкл. 

№2643 
20.12.19 

КМУ 

О.Гончарук 
 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Рубіжне 

Луганської області  

Р.Лозинський 

В.Безгін  

Ю.Гарбуз 
 

05.02.20 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду прийняти 

цей проект Постанови в цілому 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67843
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67710
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67728


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  

№2703 

28.12.19 

 КМУ 

О.Гончарук 

Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-

територіальному устрої 

Донецької області, зміну і 

встановлення меж Бахмутського 

району Донецької області  

Р.Лозинський 

В.Безгін  

Ю.Гарбуз 

05.02.20 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду направити 

автору на доопрацювання. 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67828

