
станом на  12 лютого  2020  року    

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА РОЗГЛЯДІ КОМІТЕТУ 

 І ЩЕ НЕ ОТРИМАЛИ ВИСНОВКУ КОМІТЕТУ 

 

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 пор. 

денн. 

сесії  

- законопроекти, які не отримали висновку Комітету до розгляду у першому читанні 

 

 №1217 

30.08.19 
 н.д.  

М.Бондар 

М.Величкович 

Проект Закону про створення, 

ліквідацію та зміну меж районів 

Львівської області  

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 Ю.Гарбуз 
 

10.10.19 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно відхилити.  

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

 

№1223 

02.09.19 
н.д. 

 А.Шкрум 

Проект Закону про службу в 

органах місцевого 

самоврядування  

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

 

№2003 

 03.09.19 
н.д.  

А.Шкрум 

М.Волинець 

В.Івченко 

Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

посилення державних гарантій для 

громадян, які проживають в гірських 

та високогірних населених пунктах   

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 Ю.Гарбуз 
 

19.11.19 – ГНЕУ: 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66588
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66592
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66618


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 пор. 

денн. 

сесії  

С.Соболєв 

М.Цимбалюк 

А.Пузійчук 

О.Мейдич  

Г.Немиря 

В.Кабаченко 

В.Наливайченко 

№2003-1 

16.09.19 
н.д.  

А.Лопушанський 

М.Княжицький 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо 

стимулювання економічного 

розвитку та забезпечення 

соціальної стабільності гірських 

та високогірних населених 

пунктів  

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 Ю.Гарбуз 
 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

 

№2048 

04.09.19 
 н.д.  

С.Шахов О.Сухов 

С.Вельможний 

Проект Постанови про 

призначення позачергових 

виборів Сєвєродонецької міської 

ради Луганської області (реєстр.) 

А.Загоруйко 

Л.Дмитрук 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої 

демократії. 

 

№2121 

11.09.19 
н.д.  

О.Дубінський 

Проект Постанови про 

призначення позачергових 

виборів Українського міського 

голови Обухівського району 

Київської області  

А.Загоруйко 

Л.Дмитрук 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої 

демократії. 

 

№ 2162 

20.09.19 
 н.д.  

І.Фріс 

Проект Постанови про 

призначення позачергових 

виборів депутатів 

А.Загоруйко 

Л.Дмитрук 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань виборів, референдумів та 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66669
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66793
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66914


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 пор. 

денн. 

сесії  

Драгомирчанської сільської ради 

Тисменицького району Івано-

Франківської області  

інших форм безпосередньої 

демократії. 

 № 2182 

26.09.19 
доопрацьований 

від 05.02.20 

н.д. 
Ю.Тимошенко 

С.Соболєв  

 

Проект Закону про 

всеукраїнський референдум  

А.Загоруйко 

Т.Кирилюк 

28.10.19 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду в першому читанні 

законопроект потребує 

доопрацювання. 

30.10.19 – Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому 

читанні повернути суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

04.02.2020 - Повернуто на 

доопрацювання ініціатору внесення. 

05.02.2020 - Одержано 

доопрацьований проект. 

 

№ 2192 

30.09.19 
 н.д. О.Дубінський 

Проект Постанови про 

призначення позачергових 

виборів Української міської ради 

Обухівського району Київської 

області  

А.Загоруйко 

Л.Дмитрук 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої 

демократії. 

 

№2229 

04.10.19 
н.д.  

О.Савчук 

Проект Закону про Прапор 

Національної Гідності  

О.Качура 

О.Корнієнко 

Ю.Пилявський 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66954
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66967
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67022


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 пор. 

денн. 

сесії  

№2282 

17.10.19  
н.д.  

Г.Третьякова 

В.Безгін С.Гривко 

Л.Білозір 

Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

створення інституційного механізму 

здійснення громадського контролю 

за діяльністю органів і посадових 

осіб місцевого самоврядування  

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

 І.Ляшко 

11.11.19 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні даний 

законопроект доцільно відхилити. 

- опрацьовується у підкомітеті з  

питань місцевого самоврядування та 

органів самоорганізації населення. 

 

№2287 

18.10.19 
 н.д. 

М.Бужанський 

Проект Закону про визнання 

таким, що втратив чинність, 

Закону України "Про очищення 

влади"  

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Т.Кирилюк 

О.Маковський 

 

21.11.19 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно відхилити. 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

 

№2298 

22.10.19 

 н.д.  

Д.Любота 

Проект Постанови про 

призначення позачергових 

виборів Куп'янського міського 

голови Харківської області () 

А.Загоруйко 

Л.Дмитрук 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої 

демократії. 

 

№2319 

28.10.19 
нд. 

 Т.Батенко 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Глиняни 

Золочівського району Львівської 

області ( 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 Ю.Гарбуз 
 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

 

№2326 

28.10.19 
 н.д. 

 О.Качура 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України (щодо проведення 

добровільного попереднього 

А.Загоруйко 

В.Каніковська 

І.Ляшко 

23.01.2020 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно відхилити. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67115
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67130
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67163
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67196
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67205


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 пор. 

денн. 

сесії  

психіатричного, наркологічного 

огляду та психофізіологічного 

опитування із застосуванням 

поліграфа кандидатів у народні 

депутати України)  

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої 

демократії. 

№2354 

31.10.19  
н.д.  

В.Новинський 

С.Магера 

М.Магомедов 

В.Гриб  

Д.Шенцев   

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України щодо захисту прав 

власників квартир у 

багатоквартирному будинку (  

 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна 

В.Коваленко 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань житлової політики та житлового 

господарства.  

 

№2363 

31.10.19 
 н.д. 

І.Констанкевич 

І.Палиця 

М.Кучер 

І.Колихаєв 

П.Юрчишин 

В.М'ялик 

 С.Івахів 

Т.Батенко 

В.Бондар 

Д.Лубінець 

В.Поляк  

Ю.Шаповалов 

О.Савчук 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про 

регулювання містобудівної 

діяльності" щодо обов'язковості 

будівництва об'єктів 

громадського обслуговування 

населення соціальної сфери ( 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

І.Казімірова 

30.01.2020 – ГНЕУ:  за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно повернути на 

доопрацювання. 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань містобудування, благоустрою 

та земельних відносин у межах 

територій забудови. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67240
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67250


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 пор. 

денн. 

сесії  

Л.Білозір  

№2369  

01.11.19 
н.д.  

Р.Требушкін 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" щодо 

повноважень місцевих рад  

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

Т.Корнієнко 

- опрацьовується у підкомітеті з  

питань місцевого самоврядування та 

органів самоорганізації населення. 

 

№2375 

05.11.19 
 н.д.  

О.Качура 

Проект Постанови про 

призначення позачергових 

виборів Конотопської міської 

ради Конотопського району 

Сумської області  

А.Загоруйко 

Л.Дмитрук 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої 

демократії. 

 

№2435 

14.11.19 
 н.д.  

Д.Чорний 

А.Поляков 

К.Нестеренко 

Проект Закону про державну 

підтримку жінок, яким присвоєно 

почесне звання України "Мати-

героїня"  

О.Качура 

О.Корнієнко 

Л.Дмитрук 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

 

№2443 

14.11.19  
н.д. 

 О.Літвінов 

Ю.Здебський 

Р.Каптєлов 

А.Одарченко 

М.Мезенцева 

П.Сушко 

Д.Микиша 

А.Колісник 
Є.Пивоваров 

Проект Закону про внесення змін 

до статті 46 Житлового кодексу 

Української РСР щодо 

позачергового забезпечення 

житлом осіб, які взяті ні облік до 

01 січня 1993 року та проживають 

у житлі тимчасового призначення  

О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна 

І.Казімірова 

28.12.2019 – ГНЕУ:  за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за 

основу з урахуванням висловлених 

зауважень та пропозицій. 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань житлової політики та житлового 

господарства.  

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67266
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67281
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67378
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67391


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 пор. 

денн. 

сесії  

№2452 

15.11.19 
н.д.  

А.Пушкаренко 

Г.Лічман, 

Д.Лубінець 

М.Потураєєв 

М.Пашковський 

О.Дмитрієва 

Є.Кравчук 

О.Красов 

М.Перебийніс 

Т.Грищенко 

С.Бобровська 

Ю.Гришина 

П.Якименко 

В.Кінзбурська 

М.Мезенцева 

Проект Постанови про дострокове 

припинення повноважень міського 

голови міста Звенигородка та 

Звенигородської міської ради 

Звенигородського району Черкаської 

області у зв'язку з діями, що 

порушують Конституцію України і 

Закони України, права і свободи 

громадян, суперечать державним 

інтересам, підривають засади 

місцевого самоврядування та 

призначення позачергових виборів) 

А.Загоруйко 

Л.Дмитрук 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої 

демократії. 

 

№2516 

02.12.19 
 н.д.  

В.Рабінович 

Проект Закону про внесення змін 

до статті 15 Закону України "Про 

вибори Президента України" 

(щодо підстав прийняття 

Верховною Радою України 

постанови про проведення 

позачергових виборів Президента 

України)  

А.Загоруйко 

В.Каніковська 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої 

демократії. 

 

 №2544 

06.12.19 

Проект Закону про внесення змін 

до статті 20 Закону України "Про 
О.Качура 

16.01.2020: – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67412
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67509
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67560


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 пор. 

денн. 

сесії  

 н.д.  

Є.Шевченко 
державну службу" щодо 

виключення вимоги вільного 

володіння іноземною мовою для 

державних службовців та 

забезпечення рівного права 

доступу громадян до державної 

служби 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

І.Ляшко 

законопроект може бути прийнятий за 

основу. 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

 №2552 

06.12.19 
 н.д. 

 Л.Буймістер 

А.Клочко 

А.Дубнов 

Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-територіальному 

устрої Київської області, зміну і 

встановлення меж Києво-

Святошинського, Бородянського 

районів, міста Ірпінь та селища 

Гостомель Київської області  

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 Ю.Гарбуз 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

 

№2554 

06.12.19 
 н.д.  

І.Марчук 

О.Мережко 

А.Клочко  

В.Безгін 

М.Бужанський 

,Ю.Мисягін 

Ю.Здебський 

І.Калаур 

Ю.Заславський 

А.Поляков  

В.Ватрас та інші 

Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про добровільне 

об'єднання територіальних громад" 

щодо вдосконалення порядку 

об'єднання (приєднання) 

територіальних громад, що 

розташовані на територіях суміжних 

адміністративно-територіальних 

одиниць  

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 Ю.Гарбуз 
 

20.01.2020 – ГНЕУ:  за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно відхилити.  

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67571
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67573


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 пор. 

денн. 

сесії  

№2556 

06.12.19 
 н.д.  

А.Шкрум 

А.Клочко 

 С.Бабак 

 Д.Гурін 

О.Корнієнко 

А.Загоруйко 

Г.Бондар 

Р.Лозинський 

І.Совсун 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про державну 

службу" щодо надання стипендії 

для навчання осіб у провідних 

закладах вищої освіти у світі та 

подальшого вступу на державну 

службу  

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

І.Ляшко 

24.01.2020: – ГНЕУ:  за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно повернути 

суб’єктам права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

 

 №2564 

10.12.19 
н.д.  

О.Юрченко 

А.Клочко 

 В.Безгін 

О.Аліксійчук 

В.Рубльов 

Р.Грищук 

Л.Білозір 

 А.Герус 

А.Жупанин 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо 

правового регулювання відносин 

між співвласниками 

багатоквартирних будинків і 

власниками та наймачами 

(орендарями) квартир або 

нежитлових приміщень у 

багатоквартирних будинках  

О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна 

В.Коваленко 

24.01.2020: – ГНЕУ: за результатами 

розгляду в першому читанні 

законопроект доцільно повернути на 

доопрацювання з урахуванням 

висловлених зауважень та пропозицій.    

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань житлової політики та житлового 

господарства. 

 

№2606  

16.12.19 
н.д. А.Стріхарський 

Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо підвищення якості управління 

багатоквартирними будинками та 

вдосконалення діяльності об'єднань 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

І.Казімірова 

29.01.2020: – ГНЕУ: за результатами 

розгляду в першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за 

основу з наступним урахуванням 

висловлених зауважень та пропозицій. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67575
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67590
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67661


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 пор. 

денн. 

сесії  

співвласників багатоквартирного 

будинку  

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань житлової політики та житлового 

господарства. 

№2641 

20.12.19  
КМУ  

О.Гончарук 

Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

лібералізації державної політики у 

сфері державної реєстрації статутів 

територіальних громад та 

нормативно-правових актів місцевих 

державних адміністрацій  

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

 І.Ляшко 

29.01.2020: – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання. 

 

- опрацьовується у підкомітеті з  

питань місцевого самоврядування та 

органів самоорганізації населення. 

 

№2648 

20.12.19 
н.д. 

Т.Батенко 

 

Проект Постанови про 

перейменування села Борщів 

Перемишлянського району 

Львівської області  

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 
 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

 

№2668 

23.12.19 
н.д.  

Д.Микиша 

 

Проект Закону про внесення змін 

до статті 4 Закону України "Про 

асоціації органів місцевого 

самоврядування" (щодо усунення 

обмеження органів місцевого 

самоврядування у членстві у 

всеукраїнських асоціаціях) () 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

Т.Корнієнко 

- опрацьовується у підкомітеті з  

питань місцевого самоврядування та 

органів самоорганізації населення. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67725
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67734
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67762


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 пор. 

денн. 

сесії  

 №2679 

26.12.19 
 н.д. 

 А.Клочко 

Л.Білозір  

М.Кучер  

В.Колюх 

О.Качура  

В.Безгін 

А.Загоруйко 

О.Федієнко 

В.Чорний 

О.Аліксійчук 

М.Крячко 

В.Подгорна 

О.Колєв 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України щодо оптимізації мережі 

та функціонування центрів 

надання адміністративних послуг 

та удосконалення доступу до 

адміністративних послуг, які 

надаються в електронній формі  

І.Гузь 

Л.Білозір 

Ю.Пилявський 

О.Данилюк 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань з питань адміністративних 

послуг  та адміністративних процедур. 

 

№2680 

27.12.19 

 н.д.  
О.Шуляк 

А.Клочко 

А.Мотовиловець 

Ю.Кісєль  

Р.Мулик 

О.Аліксійчук 

А.Стріхарський 

О.Кулініч 

М.Гузенко 

А.Жупанин 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України щодо оптимізації 

дорожнього будівництва та 

удосконалення законодавства у 

сфері містобудівної діяльності  

А.Клочко  

О.Шуляк 

І.Юнаков 

О.Дунда 

Г.Михайленко 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, 

ліцензування і страхування у 

будівництві; 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань технічного регулювання і 

ціноутворення у будівництві, 

виробництва будівельних матеріалів та 

енергоефективності у будівельній 

галузі; 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67789
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67791


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 пор. 

денн. 

сесії  

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань будівництва та проектування. 
№2688 

27.12.19 
н.д.  

О.Юрченко 

Ю.Камельчук 

Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про благоустрій 

населених пунктів"  

О.Шуляк 

Г.Бондар 

В.Коваленко 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань містобудування, благоустрою 

та земельних відносин у межах 

територій забудови. 

 

№2698  

28.12.19 
н.д.  

О.Шуляк 

А.Клочко 

І.Юнаков 

Проект Закону про надання 

будівельної продукції на ринку 

 

А.Клочко 

О.Шуляк 

І.Юнаков 

Г.Михайленко 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, 

ліцензування і страхування у 

будівництві; 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань технічного регулювання і 

ціноутворення у будівництві, 

виробництва будівельних матеріалів та 

енергоефективності у будівельній 

галузі. 

 

 

№2750 

16.01.20 
н.д. 

І.Геращенко 

Р.Павленко 

С.Федина 

О.Гончаренко 

І.Фриз 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України (щодо упорядкування 

умов грошового забезпечення 

окремих категорій осіб) 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67802
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67817
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67910


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 пор. 

денн. 

сесії  

С.Алєксєєв 

М.Саврасов 

Я.Зінкевич 

А.Лопушанський 

М.Бондар 

С.Рудик та інші  

№2753 

16.01.20 
н.д. 

С.Гривко 

Проект Закону про впровадження 

додаткових доходів до 

Державного бюджету України, 

бюджетів областей України, 

бюджетів територіальних громад 

та про почесні відзнаки "За 

наповнення державного бюджету 

України", "За наповнення 

бюджету області", "За наповнення 

бюджету територіальної громади" 

О.Качура 

О.Корнієнко 

В.Рубльов 

Л.Дмитрук 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань регіональної політики та 

місцевих бюджетів. 

вкл. 

№2769 

17.01.20 
н.д. 

О.Савчук 

І.Крулько 

М.Цимбалюк 

В.Дубіль 

В.Івченко 

В.Данілов 

А.Шкрум 

О.Мейдич та інші 

Проект Закону про внесення змін 

до статті 225 Виборчого кодексу 

України (щодо розміру грошової 

застави) 

А.Загоруйко 

В.Каніковська 

- опрацьовуються у підкомітеті з 

питань органів самоорганізації 

населення, місцевих виборів та інших 

форм безпосередньої демократії. 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67915
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67933


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 пор. 

денн. 

сесії  

№2785 

20.01.20 
н.д. 

З.Андрійович 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про статус 

гірських населених пунктів в 

Україні" щодо розвитку гірських 

та високогірних населених 

пунктів 

Р.Лозинський 

В.Безгін  

Ю.Гарбуз 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

вкл. 

№2785-1 

05.02.20 
н.д. 

О.Марусяк 
 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про статус 

гірських населених пунктів в 

Україні" щодо розвитку гірських 

та високогірних населених 

пунктів 

Р.Лозинський 

В.Безгін  

Ю.Гарбуз 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

вкл. 

№2791 

22.01.20 
КМУ 

О.Гончарук 

Проект Постанови про 

встановлення меж міста Рогатина 

Рогатинського району Івано-

Франківської області 

Р.Лозинський 

В.Безгін  

Ю.Гарбуз 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

вкл. 

№2794 

22.01.20 
КМУ 

О.Гончарук 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про Кабінет 

Міністрів України" щодо 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Т.Кирилюк 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67956
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68061
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67967
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67970


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 пор. 

денн. 

сесії  

Спеціальної контрольної комісії з 

питань приватизації 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

 

№2804 

24.01.20 
КМУ 

О.Гончарук 

Проект Закону про засади 

адміністративно-територіального 

устрою України 

Р.Лозинський 

В.Безгін  

Ю.Гарбуз 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

вкл. 

№2820 

30.01.20 
н.д. 

Н.Королевська 

Ю.Солод 

Н.Шуфрич 

С.Ларін 

В.Борт 

Ю.Павленко 

М.Скорик 

В.Кальцев 

В.Мороз 

В.Гнатенко 

Ф.Христенко 

 

Проект Закону про внесення зміни 

до деяких законодавчих актів 

України щодо обмеження розміру 

заробітної плати у державному 

секторі 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

 

вкл. 

№2822 

30.01.20 

н.д. 

Р.Требушкін 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України щодо пайової участі у 

розвитку інфраструктури 

населеного пункту 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань містобудування, благоустрою 

та земельних відносин у межах 

територій забудови. 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67986
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68007
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68012


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 пор. 

денн. 

сесії  

№2828 

31.01.20 
н.д. 

Г.Третьякова  

В.Струневич   

О.Арсенюк   

С.Гривко   

А.Остапенко 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України щодо встановлення 

обмежень в оплаті праці та 

відпусток осіб, які займають 

політичні посади, і 

відповідальності за отримання 

ними доходів не за основним 

місцем роботи 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

 

вкл. 

№3020 

06.02.20 

н.д. 
М.Скорик 

Проект Закону про визнання 

таким, що втратив чинність, 

Закону України № 348-IX від 

05.12.2019 "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" 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

вкл. 

№3022 

06.02.20 
н.д. 

А.Дмитрук 

О.Леонов 

Проект Закону про мораторій на 

забудову та зміну цільового 

призначення земель природно-

заповідного фонду, іншого 

природоохоронного призначення, 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

І.Казімірова 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань містобудування, благоустрою 

та земельних відносин у межах 

територій забудови. 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68019
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68071
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68073


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 пор. 

денн. 

сесії  

Д.Володіна 

М.Заремський 

Б.Кицак 

 

 

а також земель оздоровчого та 

рекреаційного призначення в 

місті Одеса 

№3029 

06.02.20 
н.д. 

С.Мінько 

М.Мезенцева 

Ю.Яцик 

В.Рубльов 

 

Проект Закону про внесення змін 

до Виборчого кодексу України 

щодо уточнення вимог до подання 

кандидатами на виборні посади 

декларації особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування 

А.Загоруйко  

Л.Дмитру 

опрацьовуються у підкомітеті з питань 

органів самоорганізації населення, 

місцевих виборів та інших форм 

безпосередньої демократії. 

вкл. 

№№№ 

Проекти постанов про 

призначення позачергових 

місцевих виборів 

А.Загоруйко  

Л.Дмитру 

опрацьовуються у підкомітеті з питань 

органів самоорганізації населення, 

місцевих виборів та інших форм 

безпосередньої демократії. 

 

№№№ 

Проекти постанов з питань 

адміністративно-територіального 

устрою 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 

- опрацьовуються у підкомітеті з 

питань місцевих органів виконавчої 

влади та територіального устрою. 

 

 

 

 

 

 

2) законопроекти, які не отримали висновку Комітету до розгляду у другому та третьому читаннях 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68085


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 пор. 

денн. 

сесії  

 

№0866  

друге читання 

Проект Закону про Державний 

Прапор України 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Ю.Пилявський 

02.02.16 - прийнято в першому 

читанні.  

09.12.15 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу. 

02.12.15 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду в першому читанні 

законопроект доцільно повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання. 

 

 

вкл. 

№0862  

друге читання 

 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України «Про 

регулювання містобудівної 

діяльності» (щодо передачі, 

припинення або тимчасового 

зупинення повноважень органів 

державного архітектурно-

будівельного контролю)  

А.Клочко 

Г.Михайленко 

20.11.18 – прийнято в першому 

читанні.  

26.02.18 – ГНЕУ. 

вкл. 

№0860 

 друге читання 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України «Про 

регулювання містобудівної 

діяльності»  

О.Шуляк 

Г.Бондар 

В.Коваленко 

І.Казімірова 

16.11.17 – Прийнято в першому 

читанні. 
вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66321
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66515
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66517


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 пор. 

денн. 

сесії  

№0867 

друге читання 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад» (щодо 

відкликання депутатів місцевих 

рад)  

А.Загоруйко 

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 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. 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66322


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 пор. 

денн. 

сесії  

22.02.16 - ГНЕУ: висловлюються 

зауваження, остаточний висновок не 

сформульовано. 

 

№0868 

 друге читання 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України «Про державну 

службу» щодо врегулювання 

окремих питань проходження 

державної служби  

О.Качура 

О.Корнієнко 

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. 

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 

 

вкл. 

№2143-3 

 друге читання 

Проект Закону України "Про 

місто Київ –столицю України"   

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

Т.Корнієнко 

03.10.19 – Прийнято в першому 

читанні. 

01.10.19 – Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66323
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66939


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 пор. 

денн. 

сесії  

30.09.19. – ГНЕУ: законопроект 

доцільно повернути на  

доопрацювання з обов’язковим 

переглядом концептуальних засад 

законопроекту. 

  №2653 
 н.д. 

 В.Безгін 

О.Корнієнко 

А.Клочко 

Д.Микиша 

С.Шахов 

П.Юрчишин 

О.Шуляк 

О.Маріковський 

А.Пуртова 

О.Качура 

С.Гривко 

Л.Білозір 
А.Загоруйко 

І.Василів 

Д.Ісаєнко 

І.Кривошеєв 

О.Дунда 

Р.Підласа 

М.Мезенцева 

В.Іванов 

І.Юнаков 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні"  

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Д.Гурін 

Т.Корнієнко 

Ю.Гарбуз 

17.01.20 – Прийнято в першому 

читанні. 

15.01.20 – Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. 

10.01.20 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно відхилити.  

 

вкл. 

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


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 пор. 

денн. 

сесії  

Г.Третьякова 

О.Літвінов та інші 

 


