
станом на  26 листопада  2020  року    

 

СТАН РОЗГЛЯДУ ЗАКОНОПРОЕКТІВ,  

 які знаходяться на опрацюванні в Комітеті з питань органіації державної влади,  

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

РОЗДІЛ I.    ЗАКОНОПРОЕКТИ, ЯКІ ОТРИМАЛИ ВИСНОВОК КОМІТЕТУ 

          І ПІДГОТОВЛЕНІ ДО РОЗГЛЯДУ ПАРЛАМЕНТОМ 
 

КОМІТЕТ ВИЗНАЧЕНО ГОЛОВНИМ  
 

реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка про 

включення до 

порядку 

денного 

сесії  

 

1) законопроекти, підготовлені Комітетом до розгляду у першому читанні 

№2715 

10.01.20 
 н.д.  

А.Клочко 

Проект  Постанови про 

перейменування села 

Мармузовичі Буського району 

Львівської області  

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

18.12.19 – Комітет пропонує за 

наслідками розгляду прийняти за 

основу та в цілому відповідний 

проект Постанови. 

вкл. 

№2637 

19.12.19 
н.д. 

В.Безгін 

А.Клочко 

О.Шуляк 

А.Холодов 

А.Загоруйко 

Р.Грищук 

Є.Кравчук 

М.Пашковький 

Поект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України щодо створення 

правових підстав для утворення 

агломерації як однієї з форм 

співробітництва територіальних 

громад 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

11.01.20 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно відхилити. 

15.01.20 – Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. 

 

 

вкл. 

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


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка про 

включення до 

порядку 

денного 

сесії  

№3535 

25.05.20 

н.д. 

А.Клочко 

Проект Постанови про 

присвоєння найменування 

населеному пункту 

Тисменицького району Івано-

Франківської області 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

22.04.20 – Комітет пропонує за 

наслідками  розгляду в в першому 

читанні прийняти в цілому. 

- 

№4043 

03.09.20 

н.д. 

О.Корнієнко 

А.Клочко 

В.Іванов 

О.Качура 

А.Стріхарський 
 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про 

Центральну виборчу комісію" 

щодо опитувань громадської 

думки 

А.Загоруйко 

В.Каніковська 

04.09.20 – Комітет пропонує за 

наслідками розгляду 

11.09.20 – ГНЕУ: остаточний 

висновок не запропоновано. 

вкл. 

№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 

18.03.20 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду в першому читанні 

законопроект доцільно  

відхилити. 

 

16.09.20 – за наслідками розгляду 

в першому читанні повернути 

суб'єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68927
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69813
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67378


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка про 

включення до 

порядку 

денного 

сесії  

№3757 

30.06.20 

КМУ 

Д. Шмигаль 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про Кабінет 

Міністрів України" щодо 

діяльності Спеціальної 

контрольної комісії з питань 

приватизації 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

О.Маковський 

02.09.20 – ГНЕУ: підтримує 

запропоновану законодавчу 

ініціативу. 

16.09.20 – за наслідками розгляду 

в першому читанні читанні 

прийняти за основу та в цілому. 

 

вкл. 

№4117 

18.09.20 

н.д. 

А.Загоруйко 

О.Корнієнко 

А.Клочко 

П.Бакунець 
 

 

Проект Закону про внесення змін 

до Виборчого кодексу України та 

деяких законодавчих актів 

України щодо особливостей 

організації підготовки та 

проведення виборів у період дії 

карантину, установленого з 

метою запобігання поширенню на 

території України особливо 

небезпечних і небезпечних 

інфекційних хвороб, та 

вдосконалення окремих 

положень виборчого 

законодавства 

О.Корнієнко 

Л.Дмитрук 

28.09.20 – ГНЕУ: остаточний 

висновок не запропоновано. 

29.09.20 – Комітет пропонує  

включити в порядок денний. 

30.09.20 – знято з розгляду. 

вкл. 

№3034а 

27.08.20 

н.д.  

О.Макаров 

А.Осадчук 

Проект Закону про внесення змін 

до статті 59-1 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в 

Україні" щодо врегулювання 

конфлікту інтересів у діяльності 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

Т.Корнієнко 

І.Ляшко 

22.09.20 – ГНЕУ: законопроект 

потребує доопрацювання. 

 

04.11.20 – Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69304
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69984
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69741


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка про 

включення до 

порядку 

денного 

сесії  

О.Устінова 

Р.Лозинський 

Я.Юрчишин 

А.Радіна 

А.Клочко 

Г.Янченко 

депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських 

голів 

читанні прийняти за основу та в 

цілому. 

№3337 

14.04.20 

 н.д. 
О.Дунда   

О.Дубінський   

В.М'ялик 

Г.Бондар 

Д.Гурін 

Д.Чорний   

В.Рубльов 

В.Іванов 
В.Бондар    

інші 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про 

регулювання містобудівної 

діяльності" щодо Генеральної 

схеми планування території 

України 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

І.Казімірова 

22.10.20 – ГНЕУ: остаточний 

висновок не запропоновано. 

 

04.11.20 – Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. 

вкл. 

  



 

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

 

№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. 

30.09.19 – ГНЕУ: законопроект 

доцільно повернути на  

доопрацювання з обов’язковим 

переглядом концептуальних засад 

законопроекту. 

19.02.20 – Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у другому 

читанні прийняти у другому 

читанні та в цілому. 

15.07.20 – Комітет розглянув із 

зауваженнями Головного 

юридичного управління. 

- опрацьовуються у підкомітеті з 

питань місцевого самоврядування 

та органів самоорганізації 

населення. 

вкл. 

№3118 

друге читання 
 

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 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

Т.Корнієнко 

О.Данилюк 

 

22.04.20 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно відхилити. 

20.05.20 – Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. 
 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66939
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68225


17.09.20 – ГНЕУ: законопроект 

може бути прийнятий у другому 

читанні з урахуванням 

висловлених зауважень. 

02.09.20 – Комітет пропонує за 

наслідками розгляду у другому 

читанні прийняти в другому 

читанні та в цілому. 

16.09.20 (з урахуванням  

зауважень ГЮУ) – Комітет 

пропонує за наслідками розгляду 

у другому читанні прийняти в 

другому читанні та в цілому. 

- опрацьовуються у підкомітеті з 

питань місцевого самоврядування 

та органів самоорганізації 

населення. 

№3612 

друге читання 

Проект Закону про народовладдя 

через всеукраїнський референдум 

А.Загоруйко 

Т.Кирилюк 

16.06.20 – ГНЕУ: остаточний 

висновок не запропоновано. 

17.06.20 – Комітет пропонує з за 

наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. 

18.06.20 – прийнято в першому 

читанні. 

 

16.09.20 – Комітет пропонує за 

результатами розгляду в другому 

читанні прийняти в другому 

читанні та в цілому. 

18.11.20 – Комітет пропонує за 

результатами розгляду в другому 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69060


читанні із зауваженнями 

Головного юридичного 

управління від 21.10.2020 року 

прийняти в другому читанні та в 

цілому. 

- опрацьовується у підкомітету з 

питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої 

демократії. 

№2680 

друге читання 

 

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  

В.Коваленко 

14.02.20 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно повернути 

на доопрацювання з урахуванням 

висловлених зауважень та 

пропозицій.  

19.02.20 – Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. 

19.05.20 – Прийнято в першому 

читанні. 

18.11.20 – Комітет пропонує за 

результатами розгляду в другому 

читанні прийняти в другому 

читанні та в цілому. 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань державного архітектурно-

будівельного контролю та 

нагляду, ліцензування і 

страхування у будівництві; 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань технічного регулювання і 

вкл. 

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


ціноутворення у будівництві, 

виробництва будівельних 

матеріалів та енергоефективності 

у будівельній галузі; 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань будівництва та 

проектування. 

№3195 

друге читання 

 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення 

порядку призначення та 

звільнення з посад членів 

Кабінету Міністрів України 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

О.Маковський 

08.04.20 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно повернути 

на доопрацювання. 

22.04.20 – Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в  першому 

читанні прийняти за основу. 

13.05.20 – В порядок денний не 

включено. 

16.06.20 – Включено до порядку 

денного. 

16.06.20 – Прийнято за основу із 

скороч. строку підготовки. 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної 

влади, державної служби, служби 

в органах місцевого 

самоврядування, державних 

символів та нагород. 

вкл. 

  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68342


- законопроекти, підготовлені Комітетом до розгляду з пропозиціями Президента України 

 

№3491 

доопрацьований 

Комітетом 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про державну 

службу" щодо кандидатського 

резерву 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

І.Ляшко 

03.07.20 – Закон прийнято. 

27.07.20 – Повернуто з 

пропозиціями Президента. 

02.09.20 – Комітет пропонує за 

наслідками розгляду прийняти всі 

пропозиції Президента України до 

Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про 

державну службу» щодо 

кандидатського резерву» та 

прийняти Закон в цілому. 

30.09.20 - Комітет пропонує за 

наслідками розгляду внести 

відповідно до частини восьмої статті 

135 Регламенту Верховної Ради 

України на розгляд парламенту 

доопрацьований Закон України «Про 

внесення змін до Закону України 

«Про державну службу» щодо 

кандидатського резерву» (до реєстр. 

№ 3491) та рекомендувати прийняти 

його при повторному розгляді в 

цілому.  

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної 

влади, державної служби, служби 

в органах місцевого 

самоврядування, державних 

символів та нагород. 

вкл. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68851

