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(лютий  - липень 2020 року) 
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Розділ I. Підготовка проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України  

(Комітет визначено головним)  

 

№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  

строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

1.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Українського міського 

голови Обухівського району Київської області 

(реєстр. №2196, н.д. А.Клочко, А.Загоруйко, 

Р.Лозинський, І.Володимир, А.Шкрум, 

О.Корнієнко, О.Качура, В.Безгін) 

розглянуто 

під час 

1-2 сесії 

А.Загоруйко Л.Дмитрук лютий 

2.  Проект Закону про Загальнодержавну 

цільову програму передачі гуртожитків у 

власність територіальних громад на 2020 - 

2021 роки (реєстр. №2418, КМУ, 

О.Гончарук) 

розглянуто 

під час 

1-2 сесії 
 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна 

І.Казімірова 
лютий 

3.  Проект Постанови про перейменування села 

Мармузовичі Буського району Львівської 

області (реєстр. №2715, н.д. А.Клочко) 

розглянуто 

під час 

1-2 сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 
Ю.Гарбуз лютий 

4.  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, н.д. 

В.Безгін, А.Клочко, О.Шуляк, А.Холодов, 

розглянуто 

під час 

1-2 сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 
лютий 

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
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67710
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  

строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

А.Загоруйко, Р.Грищук, Є.Кравчук, 

М.Пашковський) 

5.  Проект Постанови про зміну і встановлення 

меж міста Рубіжне Луганської області 

(реєстр. №2643, КМУ, О.Гончарук) 

розглянуто 

під час 

1-2 сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 
лютий 

6.  Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення 

меж Бахмутського району Донецької 

області (реєстр. №2703, КМУ, О.Гончарук) 

розглянуто 

під час 

1-2 сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 
лютий 

7.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо оптимізації 

дорожнього будівництва та удосконалення 

законодавства у сфеі містобудівної діяльності 

(реєстр. №2680, н.д. О.Шуляк, А.Клочко, 

А.Мотовиловець, Ю.Кісєль, Р.Мулик, 

О.Аліксійчук, А.Стріхарський, О.Кулініч, 

М.Гузенко, А.Жупанин) 

 

А.Клочко 

О.Шуляк 

І.Юнаков 

О.Дунда 

Г.Михайленко лютий 

8.  Проект Закону про надання будівельної 

продукції на ринку (реєстр. №2698, н.д. 

О.Шуляк, А.Клочко, І.Юнаков) 

 

А.Клочко 

О.Шуляк 

І.Юнаков 

Г.Михайленко лютий 

9.  Проект Закону про внесення змін до статті 

46 Житлового кодексу Української РСР 
лютий 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна 

І.Казімірова 
лютий 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67728
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67828
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67791
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67817
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  

строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

щодо позачергового забезпечення житлом 

осіб, які взяті ні облік до 01 січня 1993 року 

та проживають у житлі тимчасового 

призначення (реєстр. №2443, н.д. О.Літвінов, 

Ю.Здебський, Р.Каптєлов, А.Одарченко, 

М.Мезенцева, П.Сушко, Д.Микиша, 

А.Колісник, Є.Пивоваров) 

10.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" (реєстр. №2653, друге читання) 

лютий 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Д.Гурін 

Т.Корнієнко 

Ю.Гарбуз 
лютий 

11.  Проект Закону України "Про місто Київ –

столицю України" (реєстр. №2143-3, друге 

читання)  

березнь 
Р.Лозинський 

Д.Гурін 
Т.Корнієнко 

 

березень 

 

 

12.  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 

(реєстр. №2641, КМУ, О.Гончарук) 

лютий 
Р.Лозинський 

Д.Гурін 
І.Ляшко лютий 

13.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвищення 
лютий 

О.Шуляк 

О.Літвінов 
І.Казімірова лютий 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67391
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67740
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67725


 6 

№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  

строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

якості управління багатоквартирними 

будинками та вдосконалення діяльності 

об'єднань співвласників багатоквартирного 

будинку (реєстр. №2606, н.д. А.Стріхарський) 

14.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо створення інституційного 

механізму здійснення громадського контролю 

за діяльністю органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування (реєстр. №2282, н.д. 

Г.Третьякова, В.Безгін, С.Гривко, Л.Білозір)  

лютий 
Р.Лозинський 

Д.Гурін 
І.Ляшко лютий 

15.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо посилення державних 

гарантій для громадян, які проживають в 

гірських та високогірних населених пунктах  

(реєстр. №2003, н.д. А.Шкрум, М.Волинець, 

В.Івченко, С.Соболєв, М.Цимбалюк, 

А.Пузійчук, О.Мейдич, Г.Немиря, В.Кабаченко, 

В.Наливайченко) 

лютий 
Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 
лютий 

16.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо стимулювання 

економічного розвитку та забезпечення 

соціальної стабільності гірських та 

високогірних населених пунктів (реєстр. 

лютий 
Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 
лютий 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67661
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=66618


 7 

№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  

строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

№2003-1, н.д. А.Лопушанський,  М.Княжицький) 

17.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» (щодо передачі, припинення або 

тимчасового зупинення повноважень 

органів державного архітектурно-

будівельного контролю) (реєстр. №0862, 

друге читання) 

 

лютий А.Клочко 

Г.Михайленко 

лютий 

 

 

18.  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 (реєстр. №2564, н.д. О.Юрченко, 

А.Клочко, В.Безгін, О.Аліксійчук, 

В.Рубльов, Р.Грищук, Л.Білозір, А.Герус, 

А.Жупанин)  

березень 
О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна 

В.Коваленко 
березень 

19.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо захисту 
березень 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна 

В.Коваленко 
березень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66858
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67590
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  

строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

прав власників квартир у 

багатоквартирному будинку (реєстр. 

№2354, н.д В.Новинський, С.Магера, 

М.Магомедов, В.Гриб, Д.Шенцев)   

20.  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 

(реєстр. №2556, н.д. А.Шкрум, А.Клочко, 

С.Бабак, Д.Гурін, О.Корнієнко, 

А.Загоруйко, Г.Бондар, Р.Лозинський, 

І.Совсун) 

березень 
О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

І.Ляшко 
березень 

21.  Проект Закону про внесення змін до статті 

20 Закону України "Про державну службу" 

щодо виключення вимоги вільного 

володіння іноземною мовою для державних 

службовців та забезпечення рівного права 

доступу громадян до державної служби 

(реєстр. №2544, н.д. Є.Шевченко) 

березень 
О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

І.Ляшко 
березень 

22.  Проект Постанови про перейменування села 

Борщів Перемишлянського району 

Львівської області (реєстр. №2648, н.д. 

березень 
Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 
березень 

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=67575
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67560
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67734
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  

строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

Т.Батенко) 

23.  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) (реєстр. №2668, н.д. Д.Микиша) 

 

березень 
Р.Лозинський 

Д.Гурін 
Т.Корнієнко березень 

24.  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 

(реєстр. №2679, 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) 

 

березень 
І.Гузь 

Л.Білозір 

Ю.Пилявський 

О.Данилюк 
березень 

 

 

25.  Проект Закону про створення, ліквідацію та  Р.Лозинський   

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67762
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67789
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  

строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

зміну меж районів Львівської області 

(реєстр. №1217, н.д. М.Бондар, М.Величкович) 

квітень 

 

В.Безгін Ю.Гарбуз 

 

квітень 

 

26.  Проект Постанови про зміну і встановлення 

меж міста Глиняни Золочівського району 

Львівської області (реєстр. №2319, нд. 

Т.Батенко) 

квітень 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 
квітень 

 

27.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо 

проведення добровільного попереднього 

психіатричного, наркологічного огляду та 

психофізіологічного опитування із 

застосуванням поліграфа кандидатів у 

народні депутати України) (реєстр. №2326, 

н.д. О.Качура) 

квітень 
 

А.Загоруйко 
В.Каніковська 

І.Ляшко 
квітень 

 

28.  Проект Закону про державну підтримку 

жінок, яким присвоєно почесне звання 

України "Мати-героїня" (реєстр. №2435, 

н.д. Д.Чорний, А.Поляков, К.Нестеренко) 

 

квітень 
 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Л.Дмитрук 

квітень 
 

29.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" щодо повноважень місцевих рад 

(реєстр. №2369 н.д. Р.Требушкін) 

квітень 
 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 
Т.Корнієнко 

квітень 
 

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=67196
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67205
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=67266


 11 

№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  

строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

30.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо 

упорядкування умов грошового 

забезпечення окремих категорій осіб) 

(реєстр. № 2750, н.д. І.Геращенко, 

Р.Павленко, С.Федина, О.Гончаренко, 

І.Фриз, С.Алєксєєв, М.Саврасов та інщі) 

квітень 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

О.Маковський 

квітень 

 

31.  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" (реєстр. №2753, н.д. С.Гривко) 

квітень 

 

О.Корнієнко 

В.Рубльов 

Л.Дмитрук 

О.Маковський 

квітень 

 

32.  Проект Закону про всеукраїнський 

референдум (реєстр. №2182, 

доопрацьований від 05.02.20, 

Ю.Тимошенко, С.Соболєв) 

квітень 

 
А.Загоруйко Т.Кирилюк 

квітень 
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  

строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

 

 

 

33.  Проект Закону про службу в органах 

місцевого самоврядування (реєстр. №1223, 

н.д. А.Шкрум) 

травень 
О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Маковський 

 

червень 

34.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про регулювання містобудівної 

діяльності" щодо обов'язковості 

будівництва об'єктів громадського 

обслуговування населення соціальної сфери 

(реєстр. №2363, 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, Л.Білозір ) 

травень 
О.Шуляк 

Г.Бондар 
І.Казімірова червень 

35.  Проект Закону про визнання таким, що 

втратив чинність, Закону України "Про 

очищення влади" (реєстр. №2287, н.д. 

М.Бужанський) 

травень 
О.Качура 

О.Корнієнко 

Т.Кирилюк 

О.Маковський 

 

 

червень 

36.  Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-територіальному устрої 

Київської області, зміну і встановлення меж 

Києво-Святошинського, Бородянського 

травень 
Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 
червень 

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=67250
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67130
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  

строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

районів, міста Ірпінь та селища Гостомель 

Київської області (реєстр. №2552, н.д. 

Л.Буймістер, А.Клочко, А.Дубнов) 

 

37.  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) (реєстр. №2516, н.д. 

В.Рабінович) 

 

травень А.Загоруйко В.Каніковська червень 

38.  Проект Закону про внесення змін до статті 225 

Виборчого кодексу України (щодо розміру 

грошової застави) (реєстр.№2769, н.д. 

О.Савчук, І.Крулько, М.Цимбалюк, В.Дубіль, 

В.Івченко, В.Данілов, А.Шкрум, О.Мейдич, 

М.Бондар та інші) 

травень А.Загоруйко В.Каніковська червень 

39.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про статус гірських населених 

пунктів в Україні" щодо розвитку гірських 

та високогірних населених пунктів (реєстр. 

№2785, н.д. З.Андрійович) 

травень 
Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 
червень 

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=67509
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  

строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

40.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про статус гірських населених 

пунктів в Україні" щодо розвитку гірських 

та високогірних населених пунктів (реєстр. 

№2785-1, н.д. О.Марусяк) 
 

травень 
Р.Лозинський 

В.Безгін  
 

Ю.Гарбуз червень 

 

 

41.  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 

(реєстр. №2554, н.д. І.Марчук, О.Мережко, 

А.Клочко, В.Безгін, М.Бужанський, 

Ю.Мисягін,·Ю.Здебський, І.Калаур, 

Ю.Заславський, А.Поляков та інші)  

червень 
Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 
червень 

42.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про благоустрій населених 

пунктів" (реєстр. №2688, н.д. О.Юрченко, 

Ю.Камельчук) 

червень 
О.Шуляк 

Г.Бондар 
В.Коваленко червень 

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=67573
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67802
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  

строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

43.  Проект Закону про Прапор Національної 

Гідності (реєстр. №2229, н.д. О.Савчук) 
червень 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Ю.Пилявський червень 

44.  Проект Закону про Державний Прапор України 

(реєстр. №0866, друге читання) 
червень 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Ю.Пилявський червень 

45.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про державну службу» щодо 

врегулювання окремих питань проходження 

державної служби (реєстр. №0868, друге 

читання) 

червень 
О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Маковський червень 

46.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про статус депутатів місцевих 

рад» (щодо відкликання депутатів місцевих 

рад) (реєстр. №0867, друге читання) 

 

червень А.Загоруйко І.Ляшко червень 

47.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» (реєстр. №0860, друге читання) 

червень 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

 

В.Коваленко 

І.Казімірова 
червень 

48.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Сєвєродонецької 

міської ради Луганської області (реєстр. 

№2048, н.д. С.Шахов, О.Сухов, С.Вельможний) 

червень А.Загоруйко Л.Дмитрук червень 

49.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Українського 
червень А.Загоруйко Л.Дмитрук червень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67022
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66669
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  

строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

міського голови Обухівського району 

Київської області (реєстр. №2121, н.д. 

О.Дубінський) 

50.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Української міської 

ради Обухівського району Київської області 

(реєстр. № 2192, н.д. О.Дубінський) 

червень А.Загоруйко Л.Дмитрук червень 

51.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів депутатів 

Драгомирчанської сільської ради 

Тисменицького району Івано-Франківської 

області (реєстр. № 2162, н.д. І.Фріс) 

червень А.Загоруйко Л.Дмитрук червень 

52.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Куп'янського 

міського голови Харківської області 

(реєстр. №2298, н.д. Д.Любота) 

червень А.Загоруйко Л.Дмитрук червень 

53.  Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Конотопської міської 

ради Конотопського району Сумської 

області (реєстр. №2375, н.д. О.Качура) 

 

червень А.Загоруйко Л.Дмитрук червень 

54.  Проект Постанови про дострокове 

припинення повноважень міського голови 
червень А.Загоруйко Л.Дмитрук червень 

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=66967
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66914
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=67281
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  

строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

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 (реєстр. №2452, 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) 

55.  Проект Постанови про встановлення меж 

міста Рогатина Рогатинського району Івано-

Франківської області (реєстр. №2791, КМУ 

О.Гончарук) 

 
Р.Лозинський 

В.Безгін  
 

Ю.Гарбуз  

56.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про Кабінет Міністрів України" 

щодо Спеціальної контрольної комісії з 

питань приватизації (реєстр. №2794, КМУ 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

Т.Кирилюк 

О.Маковський 
 

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


 18 

№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  

строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

О.Гончарук) 

57.  Проект Закону про засади адміністративно-

територіального устрою України (реєстр. 

№2804, КМУ О.Гончарук) 

 
Р.Лозинський 

В.Безгін  
 

Ю.Гарбуз  

58.  Проект Закону про внесення зміни до 

деяких законодавчих актів України щодо 

обмеження розміру заробітної плати у 

державному секторі (реєстр. №2820, н.д. 

Н.Королевська, Ю.Солод, Н.Шуфрич, 

С.Ларін, В.Борт, Ю.Павленко, М.Скорик, 

В.Кальцев, В.Мороз, В.Гнатенко, 

Ф.Христенко) 

 
О.Качура 

О.Корнієнко 
 

І.Ляшко 

О.Маковський 
 

59.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо пайової 

участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту (реєстр. №2822, н.д. 

Р.Требушкін) 

 
О.Шуляк 

О.Дунда 
Г.Михайленко  

60.  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 
 

І.Ляшко 

 
 

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
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  

строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

(реєстр. №2828, н.д. Г.Третьякова, 

В.Струневич, О.Арсенюк, С.Гривко, 

А.Остапенко) 

61.  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" 

(реєстр. №3020, н.д. М.Скорик) 

    

62.  Проект Закону про мораторій на забудову 

та зміну цільового призначення земель 

природно-заповідного фонду, іншого 

природоохоронного призначення, а також 

земель оздоровчого та рекреаційного 

призначення в місті Одеса (реєстр. №3022, 

н.д. А.Дмитрук, О.Леонов, Д.Володіна, 

М.Заремський, Б.Кицак) 

    

63.  Проект Закону про внесення змін до 

Виборчого кодексу України щодо 

уточнення вимог до подання кандидатами 

    

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
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№ п/п Питання, 

які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк розгляду 

в Комітеті 

(місяць) 

Відповідальні  

 за  підготовку  

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Пропозиції  

щодо  

строків 

розгляду  

Верховною 

Радою 

України 

(місяць) 

на виборні посади декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування 

(реєстр. №3029, н.д. С.Мінько, 

М.Мезенцева, Ю.Яцик, В.Рубльов) 
 

64.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" щодо забезпечення додержання 

державних гарантій місцевого 

самоврядування та захисту його 

економічних основ (реєстр. №3118, н.д. 

Г.Васильченко, Р.Лозинський, Н.Піпа, 

Я.Железняк, Л.Василенко, О.Устінова, 

В.Цабаль, О.Стефанишина, Я.Юрчишин, 

Я.Рущишин, С.Рахманін, інші) 

    

65.  Проекти постанов про призначення 

позачергових місцевих виборів 
протягом сесії А.Загоруйко Л.Дмитрук 

протягом 

сесії 

66.  Проекти постанов з питань 

адміністративно-територіального устрою 
протягом сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 

протягом 

сесії 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68085
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68225
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Розділ II. Законопроекти, які Комітет  має розглянути  і  подати свої  пропозиції 

(Комітет не є головним)  

 

№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  Комітеті 

Відповідальні   

за  

підготовку 

члени  

Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

1.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської 

діяльності (реєстр. №1067-д, -д/П, н.д. Д.Наталуха, Р.Підласа) 

 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір 
Ю.Пилявський 

2.  Проект Постанови про звернення Верховної Ради України до 

Президента України щодо "зняття блокади Донбасу" - припинення 

економічної, енергетичної та транспортної блокади території 

України, де органи державної влади України тимчасово не 

здійснюють свої повноваження (території окремих районів 

Донецької та Луганської областей) (реєстр. №1088, н.д. 

В.Новинський, Д.Шпенов, С.Магера, М.Магомедов, В.Гриб) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

І.Гузь 

Д.Гурін 

В.Рубльов 

 

 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

3.  Проект Постанови про відновлення соціально-економічних зв'язків 

в окремих районах Донецької та Луганської областей з метою 

захисту прав і свобод громадян України, що проживають на цих 

територіях (реєстр. №1090, н.д. В.Новинський, Д.Шпенов, 

С.Магера, М.Магомедов, В.Гриб)  

 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

І.Гузь 

Д.Гурін 

В.Рубльов 

 

 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

4.  Проект Закону про надання допомоги в окремих районах Донецької 

та Луганської областей (реєстр. №1091, н.д. В.Новинський, 

Д.Шпенов, С.Магера, М.Магомедов, В.Гриб) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

І.Гузь 

Д.Гурін 

В.Рубльов 

 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66339
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66340
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  Комітеті 

Відповідальні   

за  

підготовку 

члени  

Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

5.  Проект Закону про прийняття заходів щодо відновлення 

функціонування банківської системи та грошових переказів в 

окремих районах Донецької та Луганської областей (реєстр. №1092, 

н.д. В.Новинський, Д.Шпенов, С.Магера, М.Магомедов, В.Гриб)  

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

І.Гузь 

Д.Гурін 

В.Рубльов 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

О.Маковський 

6.  
Проект Закону про особливості управління окремими територіями 

Донецької та Луганської областей (реєстр. №1099, н.д. 

В.Новинський, Д.Шпенов, С.Магера, М.Магомедов, В.Гриб)  

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

І.Гузь 

Д.Гурін 

В.Рубльов 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

Т.Корнієнко 

7.  Проект Закону про внесення змін до статті 5 Закону України "Про 

ціни і ціноутворення" щодо відновлення державного регулювання 

цін (реєстр. №1119, н.д. Н.Королевська, Ю.Солод, Ю.Бойко, 

Ю.Іоффе, В.Німченко, Н.Шуфрич, В.Рабінович) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

О.Маковський 

 

8.  Проект Закону про внесення змін до статті 3 Закону України "Про 

Всеукраїнський перепис населення" (щодо визначення 

періодичності проведення перепису населення України) (реєстр. 

№1159, н.д. Д.Шпенов) 

протягом 

сесії 
А.Загоруйко 

 

Т.Кирилюк 

9.  Проект Закону про податковий суверенітет України та офшорні 

компанії (реєстр. №1181, н.д. Ю.Тимошенко, С.Соболєв, 

О.Абдуллін, В.Дубіль, С.Власенко, О.Кондратюк,  інші)  

протягом 

сесії 

А.Клочко 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

 

В.Коваленко 

Г.Михайленко 

10.  Проект Закону про внутрішній водний транспорт (реєстр. №1182-

1д, н.д. Ю. Кісєль, М.Тищенко, О.Кубраков, А.Ковальов) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

В.Коваленко 

11.  Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких інших законодавчих актів України щодо добровільного 

одноразового декларування активів фізичних осіб (реєстр. №1183, н.д. 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

 

 

В.Коваленко 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66344
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66369
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66385
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66455
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66473
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66739
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66739
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66482
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  Комітеті 

Відповідальні   

за  

підготовку 

члени  

Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Н.Южаніна, А.Кіт, Р.Павленко, М.Саврасов, О.Синютка, М.Джемілєв, 

інші)  

12.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення питань керівництва територіальною обороною 

(реєстр. №1226, н.д.І.Верещук, Ю.Мисягін, І.Копитін,   М.Безугла)  

протягом 

сесії 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

13.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо набуття громадянами України - засновниками 

фермерських господарств права власності на земельні ділянки, 

надані їм у постійне користування чи довічне успадковуване 

володіння для створення та/або ведення фермерського господарства 

(селянського (фермерського) господарства) (реєстр. №2065, н.д. 

В.Івченко, А.Пузійчук, О.Мейдич, І.Кириленко) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар 
В.Коваленко 

14.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо 

запровадження стандартів Ради Європи для молодіжних центрів і 

децентралізації роботи з молоддю) (реєстр. №2075, н.д. І.Крулько, 

А.Кожем'якін, Г.Мазурашу, А.Лабунська, М.Цимбалюк, інші) 

протягом 

сесії 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Д.Гурін 

 

О.Маковський 

І.Ляшко 

Т.Корнієнко 

15.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо захисту 

населення від шуму та інших факторів (реєстр. №2135 н.д. В.Івченко, 

О.Абдулін, М.Цимбалюк, А.Лабунська)  

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

 

В.Коваленко 

С.Прітчіна 

16.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо ресторанного господарства) (реєстр. №2136, н.д. 

С.Тарута, А.Лабунська, В.Наливайченко, М.Цимбалюк) 

протягом 

сесії 

 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

 

Т.Корнієнко 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66606
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66688
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66704
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66830
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66831
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  Комітеті 

Відповідальні   

за  

підготовку 

члени  

Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

17.  
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб (реєстр. 

№2203, н.д.В.Сюмар, І.Фріз, І.Геращенко) 

протягом 

сесії 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Маковський 

І.Ляшко 

Т.Кирилюк 

18.  

Проект Закону про управління відходами  (реєстр. № 2207-1, н.д. 

О.Бондаренко, О.Маріковський, К.Нестеренко, О.Юрченко, 

Ю.Овчинникова, А.Клочко, П.Якименко, А.Герус, Д.Наталуха,  

Е.Прощук, І.Кривошеєв, О.Криворучкіна, П.Павловський, 

О.Горенюк) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

 

С.Прітчіна 

19.  
Проект Закону про відходи (реєстр. №2207-2, н.д. О.Юрченко, 

І.Фріс, М.Гузенко, А.Боблях, Р.Грищук, А.Культенко, В.Рубльов, 

О.Дунда , Т.Батенко, О.Дубінський, Л.Забуранна)  

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

 

С.Прітчіна 

20.  

Проект Закону про внесення змін до статті 15 Закону України "Про 

доступ до публічної інформації" щодо зменшення строку 

оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів 

місцевого самоврядування (реєстр. №2228, н.д. Д.Микиша) 

 

протягом 

сесії 

 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

 

Т.Корнієнко 

21.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо створення національного органу інтелектуальної 

власності (реєстр. №2255, н.д. Р.Стефанчук, С,Бабак, В.Ватрас, 

Ф.Веніславський, С.Кубів, Р.Підласа, М.Стефанчук, І.Фріс, С.Тарута)  

протягом 

сесії 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

Т.Кирилюк 

22.  
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо перерахунку пенсій державним службовцям, 

працівникам органів місцевого самоврядування та іншим) (реєстр. 

протягом 

сесії 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66991
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67094
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67116
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67021
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67060
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  Комітеті 

Відповідальні   

за  

підготовку 

члени  

Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

№2257, н.д. Д.Шенцев, Д.Шпенов)  

 

23.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

перерахунку пенсій науковим працівникам, державним службовцям, 

працівникам органів місцевого самоврядування та журналістам 

(реєстр. №2257-1, н.д. Н.Королевська, Ю.Солод) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

24.  

Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до 

Президента України та Кабінету Міністрів України щодо передачі 

Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами до 

сфери управління Міністерства охорони здоров'я України (реєстр. 

№2269, н.д. О.Гончаренко, М.Бужанський)  

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

Т.Кирилюк 

25.  

Проект Закону про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та 

перехідні положення" Бюджетного кодексу України (щодо 

надходжень до місцевих бюджетів Донецької та Луганської 

областей податку на доходи фізичних осіб та екологічного податку) 

(реєстр. №2273, М.Ткаченко, Р.Горбенко, О.Трухін, О.Кузнєцов)   

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

О.Маковський 

26.  

Проект Закону про відшкодування збитків, завданих населенню 

пошкодженням та/або знищенням житла внаслідок та в період 

проведення антитерористичної операції або операції Об'єднаних сил 

(реєстр. №2286, н.д. В.Новинський, В.Гриб, С.Магера, 

М.Магомедов, Д.Шенцев, Д.Шпенов)   

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

 

С.Прітчіна 

27.  
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" 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

І.Ляшко 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67062
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67254
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67096
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67100
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67129
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  Комітеті 

Відповідальні   

за  

підготовку 

члени  

Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

щодо предметів відання (реєстр. №2292, н.д С.Вельможний,  

А.Костін, В.Ватрас, Р.Князевич, О.Мережко, О.Кучер)   

28.  
Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про 

запобігання корупції" (щодо патронатної служби) (реєстр. №2305, 

нд. В.Кабаченко)  

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

29.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

опублікування нормативно-правових актів Кабінету Міністрів 

України та розміщення окремої інформації в електронному вигляді 

(реєстр. №2307, КМУ, О.Гончарук) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Ю.Пилявський 

О.Данилюк 

30.  
Проект Закону про внесення змін до статті 28 Бюджетного кодексу 

України (реєстр. №2308, КМУ, О.Гончарук) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

О.Маковський 

31.  
Проект Закону про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про 

державні лотереї в Україні" (реєстр. №2331, н.д. С.Литвиненко)  

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

32.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державні 

лотереї в Україні" та інших законів України щодо посилення 

державного регулювання лотерейної сфери в Україні (реєстр. 

№2331-1, н.д. М.Заблоцький) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

33.  
Проект Закону про українську жестову мову (реєстр. №2340, н.д. 

І.Борзова) 

 

протягом 

сесії 

А.Загоруйко В.Каніковська 

34.  
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та 

директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу) 

протягом 

сесії 

 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

 

Ю.Пилявський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67137
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67170
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67173
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67176
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67211
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67382
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67223


 27 

№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  Комітеті 

Відповідальні   

за  

підготовку 

члени  

Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

(реєстр. №2351, н.д. О.Маріковський, Ю.Овчинникова, О.Бондаренко, 

К.Нестеренко, Д.Любота, З.Андрійович, О.Аліксійчук, В.Галайчук, 

О.Фельдман)  

 

35.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового 

контролю на вулицях і дорогах міст та інших населених пунктів 

(реєстр. №2353, н.д. С.Мінько, В.Крейденко) 

протягом 

сесії 

 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

 

Ю.Пилявський 

36.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у сфері доступу до інформації щодо вдосконалення їх 

окремих положень (реєстр. №2381, н.д О.Василевська-Смаглюк) 

 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

37.  

Проект Закону про оборонні закупівлі (реєстр. №2398-Д, н.д. 

І.Копитін, О.Завітневич, Д.Арахамія, М.Безугла, Ю.Здебський,  

Г.Касай, М.Дирдін, М.Мезенцева, Р.Підласа, О.Красов)  

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Данилюк 

38.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань" щодо спрощення процедури державної 

реєстрації змін до відомостей про структурні утворення політичної 

партії (реєстр. №2449, С.Соболєв, Р.Князевич, І.Геращенко, 

М.Папієв, В.Бондар, О.Корнієнко, О.Макаров)  

 

протягом 

сесії 

 

 

А.Загоруйко 

 

 

Т.Кирилюк 

39.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо протягом   

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67235
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67239
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67289
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67314
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67406
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  Комітеті 

Відповідальні   

за  

підготовку 

члени  

Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-

комунальних послуг (реєстр. №2458, н.д. Є.Пивоваров, А.Герус, 

Ю.Камельчук, А.Жупанин, О.Кучеренко, Д.Микиша, Д.Любота, 

О.Кузнєцов, О.Бакумов, А.Одарченко, О.Літвінов, О.Качура,  

О.Бондаренко)  

сесії Р.Лозинський 

Д.Гурін 

Ю.Пилявський 

С.Прітчіна 

40.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо надання додаткових соціальних гарантій медичним 

працівникам, які брали безпосередню участь у забезпеченні 

проведення антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, що здійснюються шляхом проведення операції 

Об'єднаних сил (реєстр. №2467, н.д. Я.Зінкевич, І.Геращенко, 

І.Фріз, І.Климпуш-Цинцадзе, Р.Павленко та інші)    

протягом 

сесії 

 

 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

 

 

С.Прітчіна 

41.  

Проект Закону про внесення змін до прикінцевих та перехідних 

положень" Закону України "Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в 

Україні щодо терміну набрання чинності окремими положеннями 

(реєстр. №2470, н.д. С.Іонушас, Д.Гетманцев, О.Василевська-

Смаглюк) 

протягом 

сесії 

 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

 

О.Данилюк 

42.  
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

звернення громадян" щодо умов розгляду звернень (реєстр. №2480, 

н.д. Г.Третьякова, В.Безгін, В.Струневич, О.Арсенюк, С.Гривко)  

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

І.Ляшко 

43.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про протягом Р.Лозинський І.Ляшко 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67418
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67434
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67438
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67450
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  Комітеті 

Відповідальні   

за  

підготовку 

члени  

Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

звернення громадян" щодо приведення його норм у відповідність до 

рішення Конституційного Суду України від 11 жовтня 2018 року № 

8-р/2018 (реєстр. №2480-1, н.д. Н.Королевська, Ю.Солод, В.Борт, 

В.Гнатенко, Ф.Христенко) 

сесії Д.Гурін 

44.  
Проект Закону про Митний тариф України (реєстр. №2482, КМУ, 

О.Гончарук) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

О.Маковський 

45.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах 

Донецької та Луганської областей" (реєстр. №2491, н.д. 

В.Медведчук, Ю.Бойко, В.Рабінович, Н.Шуфрич, Т.Козак, 

В.Німченко, Ю.Загородній, О.Колтунович, С.Льовочкин) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

Т.Корнієнко 

46.  
Проект Закону про акціонерні товариства (реєстр. №2493, нд. 

Р.Підласа, А.Жупанин, Я.Железняк) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

Т.Корнієнко 

47.  
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (реєстр. №2494, КМУ, О.Гончарук) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

Ю.Пилявський 

48.  
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання 

корупції" (реєстр. №2500, н.д. Г.Лічман) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

49.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань" щодо спрощення державної реєстрації 

об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (реєстр. №2504, 

н.д. С.Мінько, М.Мезенцева) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

В.Коваленко 

50.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України протягом О.Качура О.Данилюк 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67604
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67452
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67464
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67468
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67470
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67481
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67489
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  Комітеті 

Відповідальні   

за  

підготовку 

члени  

Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

щодо посилення соціального захисту осіб, які мають встановлені 

законодавством пільги у сфері послуг (рєстр. №2512, н.д. С.Лабазюк) 

сесії О.Корнієнко 

51.  
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо захисту та розвитку бджільництва (реєстр. №2537, н.д. М.Лаба, 

А.Загоруйко, І.Колихаєв, І.Крулько, Р.Горват, В.Петьовка) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

І.Ляшко 

52.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на підвищення доступності лікарських 

засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються 

Особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони 

здоров'я (реєстр. №2538, н.д. М.Радуцький, О.Стефанишина, 

Л.Булах, М.Перебийніс, О.Дмитрієва, С.Кузьміних, В.Вагнєр, 

А.Дубнов, Ю.Заславський) 

протягом 

сесії 

 

 

І.Гузь 

В.Рубльов 

 

 

 

 

О.Маковський 

53.  

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів 

та інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, 

та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти 

державного бюджету (реєстр. №2539, М.Радуцький, 

О.Стефанишина, Л.Булах, М.Перебийніс, О.Дмитрієва, В.Вагнєр, 

С.Кузьміних, А.Дубнов, Ю.Заславський) 

протягом 

сесії 

 

 

І.Гузь 

В.Рубльов 

 

 

 

О.Маковський 

54.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо 

визначення підслідності кримінальних правопорушень, досудове 

розслідування, яких здійснюють слідчі органів державного бюро 

розслідувань) (реєстр. №2560, н.д. С.Іонушас, В.Неклюдов, 

М.Павлюк, В.Медяник, Г.Мамка) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Данилюк 

Т.Кирилюк 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67505
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67551
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67552
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67553
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67583
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  Комітеті 

Відповідальні   

за  

підготовку 

члени  

Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

55.  

Проект Постанови про обговорення відповіді Київського міського голови 

Кличка Віталія Володимировича на депутатський запит народного 

депутата України Качури Олександра Анатолійовича щодо надання 

інформації відносно будівництва Шулявського шляхопроводу № 01/21-1 

від 23.09.2019 року на пленарному засіданні Верховної Ради України 

(репєстр. №2567, О.Качура, О.Кузнєцов, Т.Тарасенко, Н.Яковлєва, 

М.Зуєв, М.Лаба, В.Рубльов, О.Мошенець, К.Нестеренко, Д.Микиша, 

М.Нікітіна, В.Зуб, Д.Нальотов, О.Кабанов, В.Іванов, І.Юнаков, 

Р.Каптєлов, О.Літвінов, О.Бондаренко, Ю.Камельчук та інші) 

протягом 

сесії 

 

 

 

 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

 

 

 

 

О.Данилюк 

 

56.  

Проект Закону про внесення зміни до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної 

відповідальності за порушення державних стандартів. норм і правил у 

сфері благоустрою населених пунктів (реєстр. №2580, Є.Шевченко) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

В.Коваленко 

57.  
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

питань громадянства (реєстр. №2590, ПУ В.Зеленський) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

І.Ляшко 

58.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

усунення осіб з подвійним громадянством від державних та 

суспільно важливих справ (реєстр. №2590-1,  н.д. А.Лопушанський) 

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

І.Ляшко 

59.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальні 

послуги" (щодо забезпечення безоплатного проїзду у пасажирському 

транспорті працівникам надавачів соціальних послуг) (реєстр. №2594, н.д. 

Б.Приходько, С.Вельможний, В.Давиденко, М.Бабенко, Д.Любота, 

С.Гривко, О.Кузнєцов) 

протягом 

сесії 

 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

 

Ю.Гарбуз 

Ю.Пилявський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67597
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67622
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67632
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67820
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67638
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  Комітеті 

Відповідальні   

за  

підготовку 

члени  

Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

60.  
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо 

залучення приватних інвесторів для вирішення проблеми дефіциту місць 

у дитячих садочках та школах (реєстр. №2595, н.д. С.Лабазюк) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

І.Ляшко 

 

61.  
Проект Постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії 

Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів (реєстр. №2601, 

н.д. Г.Янчекно) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Аліксійчук 

Г.Михайленко 

62.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення 

відповідальності у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної 

безпеки (реєстр. №2607, н.д. А.Дмитрук, О.Леонов, Д.Монастирський, 

М.Павлюк, М.Заремський) 

протягом 

сесії 

 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

 

О.Данилюк 

63.  
Проект Закону про саморегулювання господарської та професійної 

діяльності (реєстр. №2613, КМУ О.Гончарук) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

О.Дунда 

Г.Михайленко 

64.  
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (реєстр. № 2623, н.д. Д.Гурін, М.Новіков, Д.Наталуха, 

А.Костін, В.Медяник, Р.Бабій) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

 

Ю.Пилявський 

65.  
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо окремих аспектів реформування контролюючих органів) 

(реєстр. №2630, н.д. С.Тарута, А.Ніколаєнко) 

протягом 

сесії 

 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

 

О.Данилюк 

66.  
Проект Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю 

України (щодо посилення захисту конституційного права на вчасну 

оплату праці) (реєстр. №2650, н.д. М.Волинець, В.Наливайченко, 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

О.Маковський 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67639
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67649
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67662
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67669
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67680
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67697
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67736
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  Комітеті 

Відповідальні   

за  

підготовку 

члени  

Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

А.Пушкаренко, С.Шахов, М.Бондар) 

67.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо встановлення відповідальності за порушення строку передачі 

документації на багатоквартирний будинок, в якому створено 

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (реєстр. 

№2667, н.д. О.Горенюк, М.Бужанський, А.Дмитрук, О.Колєв) 

 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна 

 

68.  
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про захист 

персональних даних" щодо форм та умов надання згоди на обробку 

персональних даних (реєстр. № 2671, КМУ, О.Гончарук) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

О.Маковський 

 

69.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній 

формі (реєстр. №2686,  КМУ, О.Гончарук) 

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Маковський 

 

70.  

Проект Закону про медіа (реєстр. №2693, н.д. О.Ткаченко, 

М.Потураєв, Є.Кравчук, І.Констанкевич, О.Кабанов, А.Боблях, 

Є.Богуцька, Т.Рябуха, П.Сушко, Д.Нальотов, Т.Циба) 

2693-1 

протягом 

сесії 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

Т.Кирилюк 

 

71.  
Проект Закону про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сфері транспорту (реєстр. №2699, КМУ, О.Гончарук) 

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Данилюк 

72.  
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового 

протягом 

сесії 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Маковський 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67761
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67766
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67797
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67812
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67823
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  Комітеті 
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за  

підготовку 
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Комітету 
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за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень 

(реєстр. №2707, КМУ, О.Гончарук) 

73.  
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення участі присяжних у здійсненні 

правосуддя (реєстр. №2710, КМУ, О.Гончарук) 

протягом 

сесії 
А.Загоруйко В.Каніковська 

74.  
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо забезпечення участі присяжних у здійсненні правосуддя 

(реєстр. №2710-1, н.д. С.Власенко) 

протягом 

сесії 
А.Загоруйко В.Каніковська 

75.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо 

забезпечення функціонування судової влади в Україні відповідно до 

міжнародних стандартів судочинства) (реєстр. №2712, н.д. 

М.Бужанський) 

протягом 

сесії 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Маковський 

Т.Кирилюк 

 

76.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

впорядкування діяльності відокремлених підрозділів юридичної 

особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави 

(реєстр. №2716, КМУ, О.Гончарук) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

І.Ляшко 

 

77.  
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо створення передумов для підвищення прожиткового 

мінімуму (реєстр. №2720, КМУ, О.Гончарук) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов  

 

О.Маковський 

78.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо створення передумов для підвищення прожиткового 

мінімуму на рівень, не нижчий рівня фактичного прожиткового 

мінімуму (реєстр. №2720-1, н.д. Н. Королевська, Ю. Солод, В.Борт, 

Гнатенко В, В.Мороз, Ф. Христенко) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов  

 

О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67832
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67838
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67844
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67852
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68009
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  Комітеті 

Відповідальні   

за  

підготовку 

члени  

Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

79.  
Проект Постанови про звільнення від виконання обов'язків Міністра 

культури, молоді та спорту України Бородянського В.В. (реєстр. 

№2723, н.д. В. Новинський, С.Магера, В. Гриб) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Данилюк 

80.  
Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо окремих особливостей формування місцевих бюджетів 

(реєстр. №2728, н.д. О.Василевська-Смаглюк) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов  

 

О.Маковський 

81.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

конкуренційно-антимонопольну реформу (реєстр. №2730, н.д. 

Л.Буймістер, Р.Підласа,  Д.Наталуха, М.Єфімов, І.Копитін, 

М.Мезенцева, М.Безугла, О.Завітневич, А.Мотовиловець) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Маковський 

82.  
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

конкуренційно-антимонопольної реформи (реєстр. №2730-1, н.д. 

М.Павлюк) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Маковський 

83.  
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

конкуренційно-антимонопольну реформу (реєстр. №2730-2, н.д. 

Р.Підласа, П.Фролов) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Маковський 

84.  
Проект Закону про оплату праці в одномандатному виборчому 

окрузі № 210 (реєстр. №2736, н.д. Б. Приходько)  

протягом 

сесії 

А.Загоруйко 

 
В.Каніковська 

85.  

Проект Постанови про Заяву Верховної Ради України у зв'язку з 

шостою річницею початку Євромайдану та подій Революції 

Гідності (реєстр. №2739, н.д. О.Устінова, С.Рахманін, Н.Піпа, 

Г.Васильченко, К.Рудик, В.Цабаль, Я.Юрчишин, Ю.Клименко, 

С. Бобровська, О.Макаров, С.Вакарчук, Л.Василенко, Р.Лозинський, 

Р.Умєров, Я.Рущишин, А.Осадчук, А.Герус, Ю.Тимошенко, 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Данилюк 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67857
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67868
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67870
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68022
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68027
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67874
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67882
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  Комітеті 

Відповідальні   

за  

підготовку 

члени  

Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

І.Крулько, О.Корнієнко, Р.Підласа інші)  

86.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України з метою недопущення порушень конституційних прав 

людини і громадянина у зв'язку із запровадженням інституту 

викривачів корупції в Україні (реєстр. №2749, н.д. С.Власенко) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

87.  

Проект Постанови про визнання такою, що втратила чинність, 

Постанова Верховної Ради України від 4 жовтня 2019 року № 188-

ІХ "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України" (реєстр. 

№2770, н.д. В. Рабінович, В. Медведчук, Ю.Загородній, Н.Шуфрич,  

В.Чорний, І.Кісільов, Д.Ісаєнко, В.Німченко, О.Колтунович) 

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Данилюк 

 

88.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо імплементації положень Конвенції про охорону 

нематеріальної культурної спадщини  (реєтр.№2771, н.д. О. 

Ткаченко, І.Констанкевич, М.Потураєв, Є.Кравчук, А.Боблях, 

Є.Богуцька, Т.Рябуха, Д.Нальотов, П.Сушко, С.Федина, І.Гузь, 

Л.Білозір, В.Поляк, Т. Батенко,  П.Юрчишин інші) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

 

Т.Корнієнко 

 

89.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про оренду 

землі" щодо забезпечення соціально-економічного розвитку 

сільських територій (реєстр. №2773, н.д. О.Герега, С.Мінько, 

Л.Марченко, Г.Вацак, А.Яценко) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

 

В.Коваленко 

90.  
Проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України "Про 

джерела фінансування дорожнього господарства України" щодо 

додаткових джерел наповнення територіальних дорожніх фондів 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

 

О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67909
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67934
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67935
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67937
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  Комітеті 

Відповідальні   

за  

підготовку 

члени  

Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

(реєстр. №2779, н.д. І.Колихаєв, А.Пушкаренко, А.Кіссе,  

А.Урбанський, Д.Лубінець, І.Гузь, І.Констанкевич, Л.Білозір, 

З.Андрійович, О.Аліксійчук, Е.Прощук)  

91.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо додаткових джерел наповнення територіальних дорожніх 

фондів (реєстр. №2780, н.д. І.Колихаєв, А.Пушкаренко, А.Кіссе, 

Е.Прощук, В.Поляк, А.Урбанський, Д.Лубінець, І.Гузь, 

І.Констанкевич, Л.Білозір, З.Андрійович, О.Аліксійчук) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

 

О.Маковський 

92.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку ( 

реєстр. №2788, н.д. А.Клочко, І.Негулевський, М.Зуєв, Ю.Кісєль, 

М.Тищенко, М.Ткаченко, В.Зуб, О.Літвінов, І.Юнаков, Т.Батенко,   

В.М'ялик, В.Іванов, В.Струневич, Я.Железняк, А.Культенко, 

А.Холодов, М.Потураєв, О.Савченко, Є.Кравчук, А.Пузійчук, 

А.Мотовиловець, Б.Яременко, С.Бабак, О.Дмитрієва, А.Костін, 

М.Дирдін, В.Безгін, О.Шуляк, Р.Мулик, С.Кальченко, В.Рубльов 

інші) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

 

Ю.Пилявський 

93.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаними від корупційних та інших 

злочинів" та Закону України "Про державну службу" щодо 

відрядження до Національного агентства України з питань 

виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів(реєстр. №2793, КМУ, О.Гончарук)  

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Маковський 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67946
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67947
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67961
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67969
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  Комітеті 

Відповідальні   

за  

підготовку 

члени  

Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

94.  
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запобігання героїзації військових злочинців та 

легалізації нацизму (реєстр. №2797, н.д. М.Бужанський)  

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

Л.Дмитрук 

95.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про оплату 

праці" щодо обмеження максимального розміру заробітної плати 

керівників і працівників підприємств державного сектору 

економіки, державних службовців і працівників установ та 

організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету (реєстр. 

№2798, н.д. Ю.Тимошенко, М.Цимбалюк, В.Кабаченко, 

В.Наливайченко, С.Соболєв)  

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

О.Корнієнко 

 

О.Маковський 

96.  
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо встановлення спеціальних податкових режимів для 

міжнародних індустріальних парків (реєстр. №2800, н.д. С.Гривко)  

протягом 

сесії 
  

97.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у 

зв'язку з впорядкуванням діяльності у сфері державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань (реєстр. №2803, КМУ, О.Гончарук) 

протягом 

сесії 
  

98.  
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України 

"Про запобігання корупції" (реєст. №2815, КМУ, О.Гончарук)  

протягом 

сесії 
  

99.  
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України у 

зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції" 

(реєстр. №2816, КМУ, О.Гончарук) 

протягом 

сесії 
  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67974
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67975
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67980
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67985
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68002
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68003
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

 

 

 

  

Строк 

розгляду 

 в  Комітеті 

Відповідальні   

за  

підготовку 

члени  

Комітету 

Відповідальні  

за  

забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

100.  

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України у 

зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції" 

(реєстр. №2817, КМУ, О.Гончарук) 

протягом 

сесії 
  

101.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо ефективного розвитку нафтогазоносної галузі 

(реєстр. №2821, КМУ, О.Гончарук) 

протягом 

сесії 
  

102.  

Проект Закону про внесення зміни до Бюджетного кодексу України 

щодо субвенції на надання державної підтримки молодим фахівцям 

освітньої і медичної галузей (реєстр. №2826, н.д. О.Кулініч, 

С.Шахов, С.Вельможний, О.Сухов, Б.Приходько, В.Давиденко, 

Р.Горват, В.Лунченко, В.Арешонков, М.Бабенко, А.Кіт) 

протягом 

сесії 
  

 

 

 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68004
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68010
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68016


 40 

Розділ III.  Питання, які розглядаються Комітетом в порядку контролю за виконанням 

законів, постанов Верховної Ради України, власних рішень 

 

 

№ п/п Питання,  

які вносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк  розгляду 

 в  Комітеті  

Відповідальні   

за  підготовку 

 члени Комітету 

Відповідальні   

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету  

1.  Про виконання Закону України  

«Про державну службу» 

 

протягом  

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

А.Малюга 

О.Маковський 

І.Ляшко 

2.  Про виконання Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні» 

протягом  

сесії 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

А.Малюга 

О.Данилюк 

Т.Корнієнко  

3.  Про виконання Закону України  

«Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» 

протягом  

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

А.Малюга 

Ю.Гарбуз 

Ю.Пилявський 

4.  Про виконання Закону України  

«Про співробітництво територіальних 

громад» 

протягом  

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

 

А.Малюга 

Ю.Пилявський 

Ю.Гарбуз 

5.  Про виконання Закону України «Про засади 

державної регіональної політики» 

 

протягом  

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

 

А.Малюга 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

6.  Про виконання Закону України «Про 

стимулювання розвитку регіонів» 

 

протягом  

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

 

А.Малюга 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

7.  Про виконання Закону України  

«Про місцеві державні адміністрації» 

протягом  

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

А.Малюга 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 
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№ п/п Питання,  

які вносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк  розгляду 

 в  Комітеті  

Відповідальні   

за  підготовку 

 члени Комітету 

Відповідальні   

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету  

8.  Про виконання Закону України  

«Про адміністративні послуги» 

 

протягом  

сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір 

А.Малюга 

Ю.Пилявський 

О.Данилюк 

9.  Про виконання Виборчого кодексу України протягом  

сесії 

А.Загоруйко А.Малюга 

О.Данилюк 

В.Каніковська 

10.  Про виконання Закону України «Про 

Центральну виборчу комісію» 

протягом  

сесії 

А.Загоруйко А.Малюга 

О.Данилюк 

Т.Кирилюк 

11.  Про виконання Закону України «Про 

державний реєстр виборців» 

протягом  

сесії 

А.Загоруйко А.Малюга 

О.Данилюк 

В.Каніковська 

12.  Про виконання Закону України «Про 

Кабінет Міністрів України» 

протягом  

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

А.Малюга 

О.Маковський 

І.Ляшко 

Т.Кирилюк 

13.  Про виконання Закону України «Про 

центральні органи виконавчої влади» 

протягом  

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

А.Малюга 

О.Маковський 

І.Ляшко 

Т.Кирилюк 

14.  Про виконання Закону України «Про 

очищення влади»  

протягом  

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

А.Малюга 

О.Маковський 

І.Ляшко 

Т.Кирилюк 
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№ п/п Питання,  

які вносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк  розгляду 

 в  Комітеті  

Відповідальні   

за  підготовку 

 члени Комітету 

Відповідальні   

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету  

15.  Про виконання Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» 

протягом  

сесії 

А.Клочко 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

О.Дунда 

А.Малюга 

І.Казімірова 

Г.Михайленко 

В.Коваленко 

16.  Про виконання Закону України «Про основи 

містобудування» 

протягом  

сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

А.Малюга 

І.Казімірова 

Г.Михайленко 

В.Коваленко 

17.  Про виконання Закону України «Про 

архітектурну діяльність» 

протягом  

сесії 

О.Шуляк 

І.Юнаков 

О.Дунда 

А.Малюга 

І.Казімірова 

Г.Михайленко 

 

18.  Про виконання Закону України «Про 

забезпечення реалізації житлових прав 

мешканців гуртожитків» 

протягом  

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

А.Малюга 

І.Казімірова 

С.Прітчіна 

В.Коваленко 

19.  Про виконання Закону України «Про 

приватизацію державного житлового 

фонду» 

протягом  

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

А.Малюга 

І.Казімірова 

С.Прітчіна 

20.  Про виконання Закону України «Про 

житловий фонд соціального призначення» 

протягом  

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

А.Малюга 

І.Казімірова 

С.Прітчіна 

21.  Про виконання Закону України «Про 

об'єднання співвласників багатоквартирного 

будинку» 

протягом  

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

А.Малюга 

І.Казімірова 

В.Коваленко 
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№ п/п Питання,  

які вносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк  розгляду 

 в  Комітеті  

Відповідальні   

за  підготовку 

 члени Комітету 

Відповідальні   

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету  

22.  Про виконання Закону України «Про 

особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку» 

протягом  

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

А.Малюга 

І.Казімірова 

С.Прітчіна 

В.Коваленко 

23.  Про виконання Постанови Верховної Ради 

України «Про Рекомендації парламентських 

слухань на тему: «Стратегія реінтеграції в 

Україну тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополь: проблемні питання, шляхи, 

методи та способи»  

 

протягом  

сесії 

 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

В.Безгін 

 

А.Малюга 

О.Данилюк  

Т.Корнієнко  

24.  Про затвердження звіту Комітету за період 

роботи третьої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання 

червень 

2020 року 

Д.Ісаєнко А.Малюга 

Ю.Гарбуз 

О.Данилюк 

О.Маковський 

І.Казімірова 

О.Падалко 

25.  Моніторинг стану виконання центральними 

органами виконавчої влади завдань, 

визначених законами, постановами 

Верховної Ради України 

 

протягом  

сесії 

 

Д.Ісаєнко 

А.Малюга 

О.Данилюк  

О.Падалко 

26.  Моніторинг стану виконання місцевими 

органами влади рішень комітету, 

застосування роз’яснень 

 

протягом  

сесії 

 

Д.Ісаєнко 

А.Малюга 

О.Данилюк  

О.Падалко  
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Розділ IV. Питання (з числа віднесених до предмета відання Комітету),  

які пропонується  розглянути на парламентських слуханнях у Верховній Раді України  

 

 

№ 

п/п Питання, які вносяться  на  розгляд  Комітету 
Строк  

розгляду 

 в  

Комітеті 

Відповідальні   

за  підготовку 

члени 

Комітету  

Відповідальні   

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

Пропозиції   

щодо  розгляду  

Верховною 

Радою України 

(місяць) 

1. «Інституціалізація лобістської та 

адвокаційної діяльності в Україні» 

жовтень 

2019 року 

О.Качура А.Малюга 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

у період роботи 

3 сесії 

2. «Захист інвестицій в житлову нерухомість та 

шляхи вирішення проблем постраждалих 

інвесторів» 

грудень 

2019 року 

О.Шуляк 

О.Аліксійчук 

О.Літвінов 

О.Дунда 

А.Малюга  

І.Казімірова 

В.Коваленко 

С.Прітчіна 

 

у період роботи 

3 сесії 

3. «Державна регіональна політика: виклики, 

ризики, можливості» 

 

березень 

2020 

І.Гузь 

В.Рубльов 

А.Малюга 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

у період роботи 

3 сесії 
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Розділ V.  Питання, які  передбачається  розглянути  на  виїзних засіданнях Комітету,  

комітетських слуханнях, круглих столах  (із зазначенням дати і місця проведення  засідання); 

конференції,  семінари, «круглі столи», інші заходи, які будуть проводитися Комітетом або за його участю  

 

 

№ 

п/п 

Питання, 

 які вносяться   

на  розгляд  Комітету 

Строк  розгляду 

 в  Комітеті та 

місце проведення 

Відповідальні  

за  

підготовку  

члени 

Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення підготовки 

працівники секретаріату Комітету,  

партнери заходу  

1.  Круглий стіл 

«Реформування законодавства, 

що регулює місцеві вибори» 

10 березня 

м.Київ 

 

 

А.Загоруйко А.Малюга, О.Данилюк, В.Каніковська, 

Л.Дмитрук 

спільно з Міністерством розвитку громад та 

територій України, Міністерством юстиції 

України, Центральною виборчою комісією, 

Офісом Координатора проектів ОБСЄ в Україні, 

Всеукраїнською громадською організацією 

«Комітет виборців України», Всеукраїнською 

громадською організацією «Громадянська 

мережа «ОПОРА», громадською організацією 

«Платформа прав людини», Міжнародною 

фундацією виборчих систем (IFES) в Україні, 

проектом Ради Європи в Україні «Підтримка 

конституційних і правових реформ, 

конституційне правосуддя та надання допомоги 

Верховній Раді у проведенні реформ, 

спрямованих на підвищення її ефективності» та 

Асоціацією об’єднаних територіальних громад, 

Всеукраїнською асоціацією органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України», 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які вносяться   

на  розгляд  Комітету 

Строк  розгляду 

 в  Комітеті та 

місце проведення 

Відповідальні  

за  

підготовку  

члени 

Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення підготовки 

працівники секретаріату Комітету,  

партнери заходу  

проектом USAID «Розробка курсу на зміцнення 

місцевого самоврядування в Україні (ПУЛЬС)» 

2.  Комітетські слухання 

«Державна регіональна політика: 

виклики, ризики, можливості» 

16 

березня 

м.Київ 

І.Гузь 

В.Рубльов 

Д.Микиша 

А.Малюга, О.Данилюк, Ю.Гарбуз, 

Ю.Пилявський 

спільно з Міністерством розвитку громад та 

територій України, ГО «Інститут 

громадянського суспільства» 

3.  Виїзне засідання Комітету  

з розгляду законопроектів 

містобудівної сфери 
 
 

18 березня 

15:00 

м.Київ 

Міжнародний 

виставковий центр, 

Броварський 

проспект, 15 

в рамках 

проведення 

виставки 

InterBuildExpo 

А.Клочко 

 

А.Малюга, І.Казімірова, Г.Михайленко, 

В.Коваленко 

спільно з Міністерством розвитку громад та 

територій України, ТОВ «Київський 

міжнародний контрактовий ярмарок», 

Будівельною палатою України, Всеукраїнською 

асоціацією органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України» 

4.  Круглий стіл  

«Агломерація як одна із форм 

співробітництва територіальних 

громад» 

30 березня 

м.Київ 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

А.Малюга, Ю.Гарбуз, Ю.Пилявський 

спільно з Міністерством розвитку громад та 

територій України, проектом USAID «Розробка 

курсу на зміцнення місцевого самоврядування в 

Україні (ПУЛЬС)», Програмою Ради Європи 

«Децентралізація і реформа місцевого 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які вносяться   

на  розгляд  Комітету 

Строк  розгляду 

 в  Комітеті та 

місце проведення 

Відповідальні  

за  

підготовку  

члени 

Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення підготовки 

працівники секретаріату Комітету,  

партнери заходу  

самоврядування в Україні», ТОВ «Київський 

міжнародний контрактовий ярмарок», 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України» та 

іншими всеукраїнськими асоціаціями органів 

місцевого самоврядування 

5.  Круглий стіл  

«Співробітництво 

територіальних громад як основа 

місцевого економічного 

розвитку» 

9 квітня 

Вінницька область 

І.Гузь  

 Л.Білозір 

В.Рубльов 

А.Малюга, Ю.Гарбуз, Ю.Пилявський 

спільно з Міністерством розвитку громад та 

територій України, Всеукраїнською асоціацією 

об’єднаних територіальних громад, Вінницькою 

асоціацією органів місцевого самоврядування, 

Вінницьким регіональним відділенням 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України», 

Вінницькою обласною державною 

адміністрацією, Вінницькою обласною радою 

6.  Виїзне засідання Комітету  

«Впровадження реформи 

децентралізації на Волині: стан 

та перспективи» 

29-30 квітня 

Волинська область 

І.Гузь 

В.Рубльов 

А.Малюга, Ю.Гарбуз, Ю.Пилявський 

спільно з Міністерством розвитку громад та 

територій України, Волинською обласною 

радою, Волинською обласною державною 

адміністрацією, Шведсько-українським 

проектом «Підтримка децентралізації в Україні» 

7.  Круглий стіл  

«Перспективи нових 

15 травня 

Закарпатська 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

А.Малюга, Ю.Гарбуз, Ю.Пилявський 

спільно з Міністерством розвитку громад та 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які вносяться   

на  розгляд  Комітету 

Строк  розгляду 

 в  Комітеті та 

місце проведення 

Відповідальні  

за  

підготовку  

члени 

Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення підготовки 

працівники секретаріату Комітету,  

партнери заходу  

адміністративно-територіальних 

одиниць субрегіонального рівня» 

область 

 

Д.Гурін 

В.Балога 

територій України, проектом USAID «Розробка 

курсу на зміцнення місцевого самоврядування в 

Україні (ПУЛЬС)», Центром політико-правових 

реформ (ЦППР), Програмою Ради Європи 

«Децентралізація і реформа місцевого 

самоврядування в Україні», Всеукраїнською 

асоціацією органів місцевого самоврядування 

«Українська асоціація районних та обласних рад 

(УАРОР)», Всеукраїнською асоціацією 

об’єднаних територіальних громад, офісом 

Координатора проектів ОБСЄ в Україні  

8.  Круглий стіл  

«Взаємодія органів місцевого 

самоврядування та центральних 

органів виконавчої влади у 

вирішенні питань, що пов’язані 

із ветеранами та 

внутрішньопереміщеними 

особами» 

травень  

дату буде 

визначено в 

робочому порядку 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

 

А.Малюга, О.Данилюк, Т.Корнієнко,  

Ю.Пилявський 

спільно з Міністерством розвитку громад та 

територій України, Міністерством у справах 

ветеранів, тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України, 

проектом «Місцеве самоврядування та 

верховенство права в Україні», що реалізується 

Академією Фольке Бернадотта, всеукраїнськими 

асоціаціями органів місцевого самоврядування 

9.  Круглий стіл  

«Нова редакція Закону України 

«Про місцеве самоврядування в 

Україні» через призму 

1 червня 

м.Київ 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

 

А.Малюга, О.Данилюк, Т.Корнієнко 

спільно з Міністерством розвитку громад та 

територій України, проектом USAID «Розробка 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які вносяться   

на  розгляд  Комітету 

Строк  розгляду 

 в  Комітеті та 

місце проведення 

Відповідальні  

за  

підготовку  

члени 

Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення підготовки 

працівники секретаріату Комітету,  

партнери заходу  

Європейської хартії місцевого 

самоврядування» 

 

курсу на зміцнення місцевого самоврядування в 

Україні (ПУЛЬС)», всеукраїнськими 

асоціаціями органів місцевого самоврядування 

10.  Круглий стіл  

«Інститут префекта.  

Забезпечення адміністративного 

нагляду за органами місцевого 

самоврядування»  

9 червня 

м.Київ 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Д.Гурін 

А.Малюга, О.Данилюк, Ю.Гарбуз, І.Ляшко, 

Ю.Пилявський 

спільно з Міністерством розвитку громад та 

територій України, Програмою Ради Європи 

«Децентралізація і реформа місцевого 

самоврядування в Україні», всеукраїнськими 

асоціаціями органів місцевого самоврядування 

11.  Виїзне засідання Комітету 

«Впровадження реформи 

децентралізації на прикладі 

Харківської області: стан та 

перспективи»  

12 червня 

м.Мерефа  

Харківської 

області 

Р.Лозинський 

О.Літвінов  

Д.Микиша  

А.Малюга, Ю.Гарбуз, Ю.Пилявський 

спільно з Міністерством розвитку громад та 

територій України, Шведсько-українським 

проектом «Підтримка децентралізації в Україні» 

12.  Виїзне засідання підкомітету з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в 

органах місцевого самоврядування, 

державних символів та нагород з 

обговорення:  «Автоматизація 

процесів/систем управління 

людськими ресурсами на основі 

сучасних інформаційно-

10 червня 

Київська обл. 

смт Козин 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

А.Малюга, О.Маковський, І.Ляшко 

спільно з Національним агентством України з 

питань державної служби, Українською школою 

урядування, Європейською комісією, Світовим 

банком 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які вносяться   

на  розгляд  Комітету 

Строк  розгляду 

 в  Комітеті та 

місце проведення 

Відповідальні  

за  

підготовку  

члени 

Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення підготовки 

працівники секретаріату Комітету,  

партнери заходу  

комунікаційних технологій, 

підвищення ефективності та 

прозорості державної служби» 

13.  Експертна панель  

«Адаптація питань РДР 

(роззброєння, демобілізації та 

реінтеграції ветеранів) до 

компетенції органів місцевого 

самоврядування» 

липень  

дату буде 

визначено в 

робочому порядку 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

 

А.Малюга, О.Данилюк, Т.Корнієнко,  

Ю.Пилявський 

спільно з Міністерством у справах ветеранів, 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України, Міністерством 

розвитку громад та територій України, проектом 

«Місцеве самоврядування та верховенство права 

в Україні», що реалізується Академією Фольке 

Бернадотта, всеукраїнськими асоціаціями 

органів місцевого самоврядування 

14.  Виїзні засідання підкомітету з 

питань адміністративно-

територіального устрою щодо 

моделювання адміністративно-

територіальних одиниць базового 

та субрегіонального рівня  

 

 

Одеська область 

Сумська область 

Запорізька область 

Львівська область 

Закарпатська 

область 

Житомирська 

область 

Рівненська область 
(дати визначаються в 

робочому порядку) 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

А.Малюга, Ю.Гарбуз 

спільно з Міністерством розвитку громад та 

територій України, Швейцарсько-українським 

проектом «Підтримка децентралізації в Україні» 

(DESPRO) 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які вносяться   

на  розгляд  Комітету 

Строк  розгляду 

 в  Комітеті та 

місце проведення 

Відповідальні  

за  

підготовку  

члени 

Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення підготовки 

працівники секретаріату Комітету,  

партнери заходу  

15.  Виїзне засідання підкомітету з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в 

органах місцевого самоврядування, 

державних символів та нагород з 

обговорення: «Великий 

Державний Герб України, як 

уособлення самобутності та 

величі Української Держави» 

 

(дата та місце 

проведення будуть  

визначені в  

робочому порядку) 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

А.Малюга, Ю.Гарбуз, Ю.Пилявський 

спільно з Міністерством юстиції України, 

Міністерством культури, молоді та спорту 

України, Українським геральдичним 

товариством, Інститутом української археології 

та джерелознавства імені М.Грушевського 

Національної академії наук України 

 

 


