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(лютий  -  липень 2021 року) 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

ЗМІСТ  ПЛАНУ РОБОТИ 

 

 

Розділ I. Підготовка проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України 

(Комітет є головним)  

 

стор. 3 – 41 

Розділ II. Законопроекти, які комітет  має розглянути  і  подати свої  пропозиції 

(Комітет не є головним)  

 

стор. 42 – 89 

Розділ III.  Питання, які розглядаються  Комітетом в порядку контролю  

за виконанням законів, постанов Верховної Ради України, власних рішень 

 

стор. 90 – 95 

Розділ IV.  Питання (з числа віднесених до відома Комітету), які пропонується  

розглянути на парламентських слуханнях та щотижневих  «Годинах запитань  до  Уряду» (окремо) 

 

стор. 96 

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

виїзних комітетських слуханнях, круглих столах  (із зазначенням дати і місця проведення  
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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 Закону про державну підтримку 

жінок, яким присвоєно почесне звання 

України «Мати-героїня» (реєстр. №2435, 

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

 

розглянуто 

під час 

1-4 сесії 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Л.Дмитрук 

Комітет 

пропонує НЕ 

включати даний 

законопроект 

до порядку 

денного 

четвертої сесії, 

оскільки 

відповідно до 

пункту 3  

частини першої 

статті 114 

Регламенту 

ВРУ 

прийняв 

рішення 

за наслідками 

розгляду в 

першому 

читанні 

направити його 

авторам на 

доопрацювання 

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

2.  

Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

обрання старост населених пунктів, що 

увійшли до складу сільських та селищних 

об’єднаних територіальних громад 

(реєстр. №4198, н.д. А.Яценко) 

 

розглянуто 

під час 

1-4 сесії 

 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Т.Корнієнко 

О.Данилюк  

Комітет 

пропонує НЕ 

включати даний 

законопроект 

до порядку 

денного 

четвертої сесії, 

оскільки 

відповідно до 

пункту 3  

частини першої 

статті 114 

Регламенту 

ВРУ 

прийняв 

рішення 

за наслідками 

розгляду в 

першому 

читанні 

направити його 

авторам на 

доопрацювання 

 

 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70145
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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) 

3.  Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення якості управління 

багатоквартирними будинками та 

вдосконалення діяльності об'єднань 

співвласників багатоквартирного будинку 

(реєстр. №2606, н.д. А.Стріхарський) 

розглянуто 

під час 

1-4 сесії 

 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

І.Казімірова 

Комітет 

пропонує 
НЕ включати 

дані 

законопроекти 

до порядку 

денного 

четвертої сесії, 

оскільки 

відповідно до 

пункту 2 

частини першої 

статті 114 

Регламенту 

ВРУ прийняв 

рішення за 

наслідками 

розгляду в 

першому 

читанні їх 

відхилити 

 

4.  Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо управління 

багатоквартирними будинками (реєстр. 

№ 3878, н.д. О.Літвінов) 

розглянуто 

під час 

1-4 сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна 

І.Казімірова 

5.  Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

створення додаткових можливостей для 

прийняття управлінських рішень у 

багатоквартирних будинках (реєстр. 

№3937, н.д. М.Лаба) 

розглянуто 

під час 

1-4 сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна 

І.Казімірова 

6.  Проект Закону про внесення змін до 

Виборчого кодексу України щодо гідної 

оплати праці членів виборчих комісій 

(реєстр. №4124, н.д. А.Поляков, 

Т.Батенко, О.Савчук, Д.Любота, М.Лаба) 

розглянуто 

під час 

1-4 сесії 

А.Загоруйко 

 

О.Кириленко 

В.Каніковська 

Л.Дмитрук 

О.Данилюк 

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=69994
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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) 

7.  Проект Постанови про зміну меж міста 

Овруча Житомирської області (реєстр. 

№4161, н.д. В.Арешонков) 

- 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Ю.Гарбуз 

  

 

 

Комітет 

пропонує НЕ 

включати дані 

законопроекти, 

до порядку 

денного 

четвертої сесії, 

оскільки вони 
втратили 

актуальність у 

зв’язку з 

прийняттям 

Законів України 

та Постанов 

ВРУ 

 

 

8.  Проект Постанови про внесення змін до 

Постанови Верховної Ради України «Про 

призначення чергових місцевих виборів у 

2020 році» щодо можливості 

забезпечення представництва спільних 

інтересів територіальних громад сіл, 

селищ і міст Донецької та Луганської 

областей (реєстр. №3943, н.д. О.Качура) 

 

- А.Загоруйко Л.Дмитрук 

9.  Проект Закону про забезпечення 

проведення перших виборів депутатів 

окремих сільських, селищних, міських 

рад Донецької і Луганської областей та 

відповідних сільських, селищних, міських 

голів 25 жовтня 2020 року (реєстр. №3976, 

н.д. В.Новинський, В.Гриб, С.Магера, 

М.Магомедов, Д.Шпенов) 

 

- 
А.Загоруйко 

 

Л.Дмитрук 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70071
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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) 

10.  Проект Постанови про призначення 

місцевих виборів на окремих територіях 

25 жовтня 2020 року (реєстр. №4016, н.д. 

О.Пузанов, Т.Плачкова, Н.Королевська, 

Ю.Солод, Ю.Бойко  інші) 

- 
А.Загоруйко 

 

Л.Дмитрук 

 

11.  Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

утворення та ліквідації районних 

державних адміністрацій у зв'язку з 

утворенням (ліквідацією) районів (реєстр. 

№3975, повторне перше читання) 

 

- 

О.Корнієнко 

В.Безгін 

 

О.Данилюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69781
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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) 

12.  Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» щодо 

Генеральної схеми планування території 

України (реєстр. №3337, н.д. О.Дунда, 

В.М'ялик, Г.Бондар, Д.Гурін, Д.Чорний, 

В.Рубльов, В.Іванов та інші) 

розглянуто 

під час 

1-4 сесії 

А.Клочко 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

 

І.Казімірова січень-лютий 

13.  Проект Постанови про присвоєння 

найменування населеному пункту 

Тисменицького району Івано-

Франківської області (реєстр. №3535, н.д. 

А.Клочко) 

розглянуто 

під час 

1-4 сесії 

 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Ю.Гарбуз січень-лютий 

14.  Проект Постанови про перейменування 

села Мармузовичі Буського району 

Львівської області (реєстр. №2715, н.д. 

А.Клочко) 

розглянуто 

під час 

1-4 сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 
Ю.Гарбуз січень-лютий 

15.  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 та інші) 

розглянуто 

під час 

1-4 сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 
квітень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68587
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=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) 

16.  Проект Закону України «Про місто Київ – 

столицю України» (реєстр. №2143-3, 

друге читання)  

розглянуто 

під час 

1-4 сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 
Т.Корнієнко 

лютий-

березень 

17.  Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

оптимізації дорожнього будівництва та 

удосконалення законодавства у сфері 

містобудівної діяльності (реєстр. №2680, 

друге читання) 

розглянуто 

під час 

1-4 сесії 

А.Клочко  

О.Шуляк 

І.Юнаков 

О.Дунда  

В.Коваленко 
січень-лютий 

 

18.  Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України» щодо діяльності Спеціальної 

контрольної комісії з питань приватизації 

(реєстр. №3757, КМУ, Д.Шмигаль) 

розглянуто 

під час 

1-4 сесії 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

І.Ляшко 

О.Маковський 
січень-лютий 

19.  Проект Закону про внесення зміни до 

статті 10 Закону України «Про державні 

нагороди України» (щодо запровадження 

почесного звання «Заслужений працівник 

сфери телекомунікацій України») (реєстр. 

№4017, н.д. О.Федієнко, М.Крячко, Р.Соха, 

А.Клочко, О.Корнієнко, В.Ватрас, С.Штепа, 

О.Хоменко, І.Калаур, Є.Чернєв, 

Ю.Корявченков) 

розглянуто 

під час 

1-4 сесії 

 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

Л.Дмитрук 
січень-лютий 

 

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=69304
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69791
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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) 

20.  Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» (реєстр. №4290, КМУ, 

Д.Шмигаль) 

 

розглянуто 

під час 

1-4 сесії 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Данилюк січень-лютий 

21.  Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» та деяких інших 

законодавчих актів України щодо 

реформування територіальної організації 

виконавчої влади в Україні (реєстр. 

№4298, н.д. В.Безгін, Д.Лобота, 

Г.Мазурашу, Р.Тістик, О.Корнієнко, 

А.Клочко, Р.Горбенко, А.Стріхарський, 

Д.Гурін, О.Бакумов, А.Загоруйко, 

В.Іванов, Г.Бондар, Р.Лозинський, 

Д.Микиша, І.Юнаков, О.Аліксійчук, 

В.Поляк, С.Гривко, Р.Грищук, О.Скічко, 

О.Літвінов, В.Рубльов, О.Шуляк, 

Л.Білозір та інші) 

розглянуто 

під час 

1-4 сесії 

 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Данилюк 

 

січень 

 

22.  
Проект Закону про публічні консультації 

(реєстр. №4254, КМУ, Д.Шмигаль) 

розглянуто 

під час 

1-4 сесії 

А.Загоруйко 

 

І.Ляшко 

 

січень-лютий 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70284
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70293
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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) 

23.  Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про державну службу» 

щодо розширення кола осіб, які можуть 

претендувати на вступ на державну 

службу (реєстр. №4361, н.д. І.Фріс, 

Д.Маслов, Д.Любота, М.Стефанчук, 

Е.Прощук, Г.Третьякова, Т.Батенко, 

К.Касай, В.Крейденко, О.Савчук, 

О.Корнієнко, В.Кінзбурська, Б.Яременко, 

С.Вельможний, О.Матусеви, О.Санченко, 

Ю.Камельчук, О.Кузнєцов, Л.Білозір, 

О.Аліксійчук, В.Рубльов, Д.Микиша та 

інші)  

розглянуто 

під час 

1-4 сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

І.Ляшко 
січень-лютий 

24.  Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо відновлення 

проведення конкурсів на зайняття посад 

державної служби та інших питань 

державної служби (реєстр. №4531, н.д. 

О.Корнієнко, В.Безгін, О.Шуляк, 

Р.Лозинський, Д.Чорний, І.Юнаков, 

А.Стріхарський, В.Іванов, О.Качура, 

В.Поляк, Г.Бондар, А.Клочко, А.Шкрум) 

розглянуто 

під час 

1-4 сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський  

І.Ляшко 
січень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70727
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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) 

25.  Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо розвитку 

інституту старост (реєстр. №4535, н.д. 

В.Безгін, Д.Гурін, О.Кулініч, Т.Батенко, 

О.Аліксійчук, А.Шкрум, А.Клочко, 

О.Шуляк, А.Загоруйко, О.Корнієнко, 

А.Стріхарський, Д.Чорний) 

розглянуто 

під час 

1-4 сесії  

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Т.Корнієнко 

О.Данилюк 
січень 

26.  Проект Постанови про перейменування 

села Коросне Львівського району 

Львівської област (реєстр. №4675, 

А.Клочко, В.Безгін ) 

розглянуто 

під час 

1-4 сесії  

Р.Лозинський 

В.Безгін 
Ю.Гарбуз січень 

 

 

 

 

27.  Пропозиції Президента до Закону про 

внесення змін до статті 59-1 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” щодо врегулювання конфлікту 

інтересів у діяльності депутатів місцевих 

рад та сільських, селищних, міських голів 

(реєстр. №3034а, Президент України 

В.Зеленський) 

лютий 
Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Т.Корнієнко 

 І.Ляшко 

О.Данилюк 

лютий-

березень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70734
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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) 

28.  Проект Постанови про посвідчення і 

нагрудний знак депутата місцевої ради 

(реєстр. №4453, н.д. С.Рудик) 

 

лютий 
Р.Лозинський 

В.Безгін 

І.Ляшко 

Т.Корнієнко 

О.Данилюк 

лютий-

березень 

29.  Проект Закону про адміністративну 

процедуру №3475, друге читання) 

 

лютий 
І.Гузь 

Л.Білозір 

Ю.Пилявський 

М.Маценко 
березень 

30.  Проект Закону про внесення змін до статті 

46 Житлового кодексу Української РСР 

щодо позачергового забезпечення житлом 

осіб, які взяті ні облік до 01 січня 1993 

року та проживають у житлі тимчасового 

призначення (реєстр. №2443, друге 

читання) 

 

лютий 

А.Клочко 

О.Шуляк 

О.Літвінов  
 

С.Прітчіна 

І.Казімірова 
березень 

31.  Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

Національного військового 

меморіального кладовища (реєстр. 

№4225, КМУ, Д.Шмигаль) 

 

 

лютий 

 

А.Клочко 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

 

В.Коваленко 

І.Казімірова 

 

березень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70578
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68834
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=70193
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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) 

32.  Проект Закону про Загальнодержавну 

цільову програму передачі гуртожитків у 

власність територіальних громад на 2021 

рік (реєстр. №4325, КМУ, Д.Шмигаль) 

 

лютий 

А.Клочко 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна 

І.Казімірова 
березень 

33.  Проект Постанови про заслуховування 

інформації Центральної виборчої комісії 

та Міністерства внутрішніх справ України 

про хід процесу встановлення підсумків 

голосування та результатів місцевих 

виборів 25 жовтня 2020 року на території 

Київської області (реєстр. №4406, н.д. 

О.Дунда) 

 

 

лютий А.Загоруйко 
Л.Дмитрук 

В.Каніковська 
березень 

34.  Проект Закону про внесення змін до статті 

91 Закону України «Про державну 

службу» (реєстр. №3489, друге читання) 

 

лютий 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

І.Ляшко 

 

березень 

35.  Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо 

забезпечення прозорості та відкритості 

березень 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Т.Корнієнко 

О.Данилюк 
квітень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68852
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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) 

місцевих рад шляхом визначення 

відповідальних осіб за оприлюднення 

результатів поіменних голосувань 

(реєстр. №4256, н.д. В.Цабаль, 

Р.Лозинський) 

36.   

Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо посилення 

відкритості роботи органів місцевого 

самоврядування та Верховної Ради 

України (реєстр. №4582, 

н.д. В.В’ятрович, В.Безгін, Л.Білозір, 

І.Гузь та інші) 

 

березень 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

І.Ляшко 

Т.Корнієнко 

О.Данилюк 

квітень 

37.   

Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо 

гласності в роботі органів місцевого 

самоврядування (реєстр. №4582-1, н.д. 

Т.Плачкова. А.Скороход, Ю.Загородній, 

Г.Мазурашу, В.Крейденко) 

березень 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін  

 

 

І.Ляшко 

Т.Корнієнко 

О.Данилюк 

квітень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70237
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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) 

38.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвищення 

прозорості та доступності для аналізу рішень 

органів місцевого самоврядування (реєстр. 

№3567, н.д. Р.Грищук, О.Аліксійчук, 

І.Аллахвердієва,  В.Безгін, Ж.Беленюк, 

А.Боблях, Р.Горбенко, С.Гривко Р.Каптєлов, 

Є.Кравчук, І.Кривошеєв, С.Кузьміних, 

А.Мотовиловець, М.Потураєв, Е.Прощук, 

В.Стернійчук, В.Тимофійчук, О.Ткаченко, 

Б.Торохтій, Г.Третьякова, Д.Чорний, О.Шуляк) 

березень 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Т.Корнієнко 

О.Данилюк 
квітень 

39.  Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення прозорості діяльності органів 

місцевого самоврядування (реєстр.  

№3567-1, н.д. Д.Чорний) 

березень 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Т.Корнієнко 

О.Данилюк 

квітень 

40.  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, Л.Білозір та інші)  

березень 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

І.Ляшко 

О.Данилюк 

квітень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68986
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69189
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67115
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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) 

41.  Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

містобудівної та архітектурної діяльності 

(реєстр. №3336, н.д. О.Дунда, 

О.Дубінський, В.М'ялик, Г.Бондар, 

Д.Гурін, Д.Чорний, В.Рубльов, В.Іванов, 

В.Бондар, Т.Батенко, Р.Мулик, Є.Брагар,  

С.Демченко, І.Фріс, Л.Забуранна,   

А.Ковальов, О.Вінтоняк) 

березень 

А.Клочко 

Г.Бондар 

О.Дунда 

 

І.Казімірова 

О.Бочарова 
квітень 

42.  Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

реформування державного регулювання у 

сфері містобудування (реєстр. № 3875, 

н.д. А.Клочко, О.Куницький, В.Медяник 

та інші) 

 

березень А.Клочко 

 

І.Казімірова 

О.Бочарова 

квітень 

43.  Проект Постанови про заслуховування 

інформації Кабінету Міністрів України 

про стан реформування системи органів 

державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляд (реєстр. №4395, н.д. 

А.Пузійчук, О.Дунда та інші) 

 

березень А.Клочко 
І.Казімірова 

 О.Бочарова 
квітень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68586
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70462
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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) 

44.  Проект Закону про введення тимчасової 

заборони (мораторію) на видачу дозволів 

на виконання будівельних робіт по 

будівництву нових багатоповерхових 

споруд в радіусі 500 метрів навколо 

об’єктів культурної спадщини в місті 

Києві (реєстр. №4235, н.д. Л.Буймістер) 

березень 

А.Клочко 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

 

В.Коваленко 

 І.Казімірова 

 

квітень 

45.  Проект Закону про парламентську службу 

(реєстр. №4530, друге читання) 
березень 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський  

І.Ляшко 
березень 

46.  Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення порядку призначення та 

звільнення з посад членів Кабінету 

Міністрів України (реєстр. №3195, друге 

читання) 

березень 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

І.Ляшко 

О.Маковський 

 

 

 

квітень 

47.  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) 

березень 
Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 
квітень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70210
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70725
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68342
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66618
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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) 

48.  Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

стимулювання економічного розвитку та 

забезпечення соціальної стабільності 

гірських та високогірних населених 

пунктів (реєстр. №2003-1, н.д. 

А.Лопушанський,  М.Княжицький) 

 

березень 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Ю.Гарбуз 

 

квітень 

49.  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) 

 

березень 

 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін  
 

Ю.Гарбуз квітень 

50.  Проект Постанови про внесення зміни до 

Постанови Верховної Ради України «Про 

утворення та ліквідацію районів» (щодо 

перейменування Івано-Франківського 

району Івано-Франківської області на 

Галицький) (реєстр. №3001а, КМУ, 

Д.Шмигаль) 

 

березень 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Ю.Гарбуз 

 

квітень 

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=68061
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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) 

51.  Проект Постанови про внесення змін до 

Постанови Верховної Ради України «Про 

утворення та ліквідацію районів» (щодо 

включення території Тальнівської міської 

територіальної громади до складу 

Уманського району Черкаської області) 

(реєстр. №4027, н.д. А.Яценко) 

 

березень 

 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Ю.Гарбуз квітень 

52.  Проект Постанови про внесення змін до 

Постанови Верховної Ради України «Про 

утворення та ліквідацію районів» (щодо 

Яснозірської сільської ради) (реєстр. 

№3999, н.д. О.Скічко) 

 

березень 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Ю.Гарбуз 

 

квітень 

53.  Проект Постанови про внесення змін до 

підпункту 3 пункту 1 Постанови 

Верховної Ради України «Про утворення 

та ліквідацію районів» (щодо включення 

території Маневицької селищної та 

Прилісненської сільської територіальної 

громади до складу Ковельського району 

Волинської області) (реєстр. №4112, н.д. 

І.Констанкевич, Л.Білозір) 

березень 

 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

 

Ю.Гарбуз 

 

квітень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69801
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69974
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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) 

54.  Проект Постанови про визнання 

Постанови Верховної ради України від 

06.09.2012 р. № 5215-VI «Про зміну і 

встановлення меж міста Харків, 

Дергачівського і Харківського районів 

Харківської області» такою, що втратила 

чинність (реєстр. №3746,  н.д. О.Федьман) 

березень 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Ю.Гарбуз 

 

квітень 

55.  Проект Закону про мораторій на 

видалення зелених насаджень на окремих 

об’єктах благоустрою населених пунктів 

(реєстр. №4111, н.д. Л.Василенко, 

Г.Бондар, Р.Лозинський, Л.Білозір, 

Я.Рущишин, Г.Васильченко, Н.Піпа, 

Ю.Овчинникова, І.Кривошеєв, 

О.Маріковський, С.Бобровська, 

Ю.Клименко, О.Жмеренецький, 

О.Устінова, А.Шкрум, Д.Наталуха, 

І.Климпуш-Цинцадзе, В.Сюмар, 

М.Кучер) 

березень 

 

 

А.Клочко 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

 

В.Коваленко 

І.Казімірова 

квітень 

56.  Проект Закону про зелені насадження 

міст та інших населених пунктів (реєстр. 

№4250, н.д. О.Дубінський) 

березень 

А.Клочко 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

 

В.Коваленко 

 І.Казімірова 

квітень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69284
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69973
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70230
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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) 

57.  Проект Закону про порядок вирішення 

питань адміністративно-територіального 

устрою України (реєстр. №4664, КМУ, 

Д.Шмигаль) 

березень 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Ю.Гарбуз 

 

квітень 

58.  Проект Постанови про перейменування 

села Мокріївка Миргородського району 

Полтавської області (реєстр. №3980, н.д. 

О.Кулініч) 

квітень 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Ю.Гарбуз 

 

травень 

59.  Проект Постанови про перейменування 

села Борщів Перемишлянського району 

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

Т.Батенко) 

квітень 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Ю.Гарбуз 

 

травень 

60.  Проект Постанови про перейменування 

села Поминик Маньківського району 

Черкаської області (реєстр. №3209, н.д. 

С.Нагорняк) 

 

квітень 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Ю.Гарбуз 

 
травень 

61.  Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Глиняни 

Золочівського району Львівської області 

(реєстр. №2319, н.д. Т.Батенко) 

 

квітень 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Ю.Гарбуз 

 

травень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67734
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68364
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67196
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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) 

62.  Проект Постанови про встановлення меж 

м.Попасної Сєвєродонецького району 

Луганської області (реєстр. №4488, КМУ, 

Д.Шмигаль) 

квітень 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз травень 

63.  Проект Закону про внесення зміни до 

статті 10 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» щодо 

призначення заступників голів місцевих 

державних адміністрацій (реєстр. №3639, 

КМУ, Д.Шмигаль) 

квітень 

 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Данилюк травень 

64.  Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про житловий фонд 

соціального призначення» щодо 

забезпечення громадян соціальним 

житлом (реєстр. №4007, н.д. 

Ю.Тимошенко, В.Івченко, С.Соболєв, 

М.Цимбалюк, А.Лабунська, С.Євтушок) 

квітень 

 

 

А.Клочко 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

 

 

І.Казімірова 

С.Прітчіна 

травень 

65.  Проект Закону про внесення змін до 

Житлового кодексу Української РСР 

щодо приведення тексту преамбули 

кодексу до вимог закону про 

декомунізацію (реєстр. №4591, н.д. 

О.Гончаренко) 

квітень 

 

 

А.Клочко 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

 

 

 

С.Прітчіна  

І.Казімірова 

 

травень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70642
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69114
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69775
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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) 

66.  Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо доступу до 

технічних умов та їх оприлюднення 

(реєстр. №4524, н.д. Т.Плачкова, С.Мінько, 

М.Бужанський, А.Поляков, Ю.Камельчук, 

Ю.Заславський, Ю.Загородній) 

квітень 

 

О.Шуляк 

А.Клочко 

О.Дунда  

Г.Бондар 

 

В.Коваленко 

І.Казімірова 

травень 

67.  Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» щодо 

удосконалення містобудівної діяльності 

(реєстр. №4618, н.д. С.Гривко) 

квітень 

 

О.Шуляк 

О.Дунда 

 

І.Казімірова 

О.Бочарова 
травень 

68.  Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

врегулювання питань покладення 

виконання обов’язків члена Кабінету 

Міністрів України у разі його звільнення з 

цієї посади (реєстр. №3849, н.д. Г.Лерос) 

квітень 

 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

 

І.Ляшко 

О.Маковський 

травень 

69.  Проект Закону про внесення змін до статті 

11 Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України» (щодо Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України) 

(реєстр. №3468, н.д. С.Кузьміних) 

квітень 

 

 

Качура 

О.Корнієнко 

 

 

 

І.Ляшко 

О.Маковський 

 

травень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70710
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69479
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68815
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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) 

70.  Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо порядку 

призначення заступників керівників 

центральних органів виконавчої влади 

(реєстр. №4125, н.д. А.Поляков, 

А.Скороход, Т.Батенко, Д.Любота, 

М.Лаба, С.Мінько, Г.Мамка, Г.Мазурашу) 

 

квітень 

 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

 

І.Ляшко 

О.Маковський 

травень 

71.  Проект Постанови про ліквідацію 

непотрібних державних органів та зайвих 

державних функцій (реєстр. №3885, н.д. 

М.Заремський) 

травень 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

І.Ляшко 

О.Маковський 
червень 

72.  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 (реєстр. №2828, н.д. Г.Третьякова, 

В.Струневич, О.Арсенюк, С.Гривко, 

А.Остапенко) 

 

травень 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

 

І.Ляшко 

О.Маковський 

 

червень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69995
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68019
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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) 

73.  Проект Закону про внесення зміни до 

деяких законодавчих актів України щодо 

встановлення обмежень в оплаті праці та 

відпусток осіб, які займають політичні 

посади, керівників та заступників 

керівників державних органів, 

підприємств державного сектору 

економіки (реєстр. №2828-1, н.д. 

Н.Королевська, Ю.Солод, В.Борт, 

В.Гнатенко, В.Мороз,  Ф.Христенко) 

травень 

 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

 

 

І.Ляшко 

О.Маковський 

 

червень 

74.  Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо заборони 

фінансування органів влади та їх 

посадових (службових) осіб з-за кордону 

та заборони найвищим посадовим особам 

держави мати громадянство (підданство) 

іноземної держави (реєстр. №3572, н.д. 

В.Рабінович) 

травень 

 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

 

І.Ляшко 

О.Маковський 

червень 

75.  Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про державну службу» 

щодо врегулювання окремих питань 

проходження державної служби (реєстр. 

№0868, друге читання) 

травень 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Маковський 

І.Ляшко 

червень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68180
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68997
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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) 

76.  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) 

травень 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Маковський 

І.Ляшко 

червень 

77.  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) 

травень 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Маковський 

І.Ляшко 

червень 

78.  Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про державну службу» 

щодо врегулювання окремих питань 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад державної служби 

(реєстр. №3341, н.д. С.Гривко) 

травень 

 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

 

 

О.Маковський 

 І.Ляшко 

 

червень 

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=67575
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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) 

79.  Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про державну службу» 

щодо удосконалення порядку 

призначення на посаду державної служби 

(реєстр. №3362, н.д. М.Дирдін, А.Костін, 

І.Верещук, С.Демченко, Б.Торохтій, 

І.Аллахвердієва,  І.Копитін, О.Пасічний) 

травень 

 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

 

О.Маковський 

І.Ляшко 

червень 

80.  Проект Закону про внесення змін до 

розділу XI «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про 

державну службу» щодо пенсійного 

забезпечення державних службовців, 

звільнених із займаних посад у зв'язку з 

реорганізацією (ліквідацією) 

підприємств, установ та організацій 

(реєстр. №3135, н.д. А.Яценко) 

травень 

 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

 

О.Маковський 

І.Ляшко 

червень 

81.  Проект Закону про Державний Прапор 

України (реєстр. №0866, друге читання) 

 

червень 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Ю.Пилявський 

Л.Дмитрук 
липень 

82.  Проект Закону про Прапор Національної 

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

 

 

червень 

О.Качура 

О.Корнієнко Ю.Пилявський 

Л.Дмитрук 
липень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68626
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68268
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67022
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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) 

83.  Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо 

використання державного гімну України 

та гімнів іноземних держав органами 

місцевого самоврядування (реєстр. 

№4659, н.д. А.Костюх) 

 

червень 

 

 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Ю.Пилявський 

Л.Дмитрук 
липень 

84.  Проект Постанови про невідкладну 

розробку та ухвалення комплексної 

державної програми підвищення рівня 

життя мешканців сільських територій 

(реєстр. №3549, н.д. І.Колихаєв) 

 

 

червень 

 

І.Гузь 

В.Рубльов 

 

Ю.Пилявський 

Ю.Гарбуз 

липень 

85.  Проект Закону про статус малонаселених 

територій (реєстр. №3429, н.д. А.Поляков, 

Ю.Яцик, О.Семінський, В.Кабаченко, 

І.Колихаєв, А.Скороход та інші) 

 

 

 

червень 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Ю.Гарбуз 

 
липень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68955
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68749
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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) 

86.  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 

 

липень 

87.  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) 

 

червень 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз липень 

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=68071


 31 

№ 

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) 

88.  Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про очищення влади» 

(щодо недопущення зовнішнього впливу 

на інтереси держави) (реєстр. №3326, н.д. 

Ф.Христенко) 

 

 

червень 

 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

 

Т.Кирилюк 

ОМаковський 

липень 

89.  Проект Закону про визнання таким, що 

втратив чинність, Закону України «Про 

очищення влади» (реєстр. №2287, н.д. 

М.Бужанський) 

 

 

 

червень 
О.Качура 

О.Корнієнко 

 

Т.Кирилюк  

О.Маковський 

 

липень 

90.  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) 

 

 

червень 
О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

О.Маковський 
липень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68576
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) 

91.  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) 

червень 
О.Корнієнко 

В.Рубльов 

Л.Дмитрук 

О.Маковський 
липень 

92.  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 та інші) 

червень 
О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Маковський липень 

93.  Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо 

розпорядження землями комунальної 

власності (реєстр. №3801, н.д. А.Клочко, 

А.Костюх та інші) 

червень 
Р.Лозинський 

В.Безгін 

Т.Корнієнко 

О.Данилюк 
липень 

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

94.  Проект Закону про визнання таким, що 

втратив чинність, Закону України «Про 

особливий порядок місцевого 

самоврядування в окремих районах 

Донецької та Луганської областей» 

(реєстр. №4492, н.д. Р.Лозинський) 

червень 
Р.Лозинський 

О.Корнієнко 

Т.Корнієнко 

О.Данилюк 
липень 

95.  Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про столицю України – 

місто-герой Київ» щодо порядку 

призначення голови Київської міської 

державної адміністрації (реєстр. №4089, 

н.д. О.Гончаренко) 

 

червень 
Р.Лозинський 

В.Безгін  

Т.Корнієнко 

О.Данилюк 
липень 

96.  Проект Закону про дерадянізацію 

законодавства України (реєстр. №4284, 

н.д. Р.Стефанчук, М.Стефанчук, 

І.Крулько, І.Калаур, Г.Михайлюк, 

В.Іванов та інші) 

 

червень 

А.Клочко 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна 

І.Казімірова 
липень 

97.  Проект Закону про службу в органах 

місцевого самоврядування (реєстр. 

№1223, н.д. А.Шкрум) 

 

червень 
О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

І.Ляшко 
липень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70661
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69921
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70276
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66592
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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) 

98.  Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» (щодо 

граничного віку перебування на службі) 

(реєстр. №4276, н.д. І.Колихаєв) 

 

 

червень 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

О.Маковський 

І.Ляшко 
липень 

99.  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) 

 

червень 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Т.Корнієнко 

О.Данилюк 

липень 

100.  Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення порядку відкликання 

депутатів місцевих рад, а також сільських, 

селищних та міських голів за народною 

ініціативою (реєстр. №4208, н.д. 

С.Гривко) 

 

липень 
Р.Лозинський 

В.Безгін  

І.Ляшко 

Т.Корнієнко 

О.Данилюк 

липень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70265
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=70159
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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) 

101.  Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення партійного плюралізму при 

формуванні складу представницьких 

органів і обранні виборних осіб на 

парламентському рівні (реєстр. №3452, 

н.д. О.Качура) 

липень 

 

А.Загоруйко 

 

В.Каніковська 

О.Кириленко 

Л.Дмитрук 

О.Данилюк 

липень 

102.  Проект Закону про внесення змін до 

Виборчого кодексу України щодо 

забезпечення партійного плюралізму при 

формуванні складу представницьких 

органів і обранні виборних осіб на 

місцевому рівні (реєстр. №3453, н.д. 

О.Качура) 

липень 

 

А.Загоруйко 

 

Л.Дмитрук 

В.Каніковська 

О.Кириленко 

О.Данилюк 

липень 

103.  Проект Закону про внесення змін до 

Виборчого Кодексу України щодо 

присутності народних депутатів України 

на засіданнях виборчих комісій (реєстр. 

№4473, н.д. Н.Шуфрич) 

липень 

 

А.Загоруйко 

 

В.Каніковська 

О.Кириленко 

Л.Дмитрук 

О.Данилюк 

липень 

104.  
Проект Закону про внесення змін до 

Виборчого кодексу України (реєстр. 

№4440, КМУ, Д.Шмигаль) 

липень А.Загоруйко 

В.Каніковська 

О.Кириленко 

Л.Дмитрук 

О.Данилюк 

липень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68782
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68783
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70614
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70550
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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) 

105.  Проект Закону про внесення зміни до 

статті 61 Виборчого кодексу України 

щодо уточнення строку охорони 

приміщень виборчих комісій (реєстр. 

№4070, н.д. А.Клочко, В.Безгін, 

О.Корнієнко) 

 

 

 

липень А.Загоруйко 

В.Каніковська 

О.Кириленко 

Л.Дмитрук 

О.Данилюк 

липень 

106.  Проект Закону про внесення змін до 

Виборчого кодексу України щодо 

уточнення вимог до подання кандидатами 

на виборні посади декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування 

(реєстр. №3029, н.д. С.Мінько, 

М.Мезенцева, Ю.Яцик, В.Рубльов) 

 

 

 

 
 

липень 

А.Загоруйко 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

В.Каніковська 

О.Кириленко 

Л.Дмитрук 

О.Данилюк 

липень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69871
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68085
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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) 

107.  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 (реєстр. №4117, 

н.д. А.Загоруйко, О.Корнієнко, А.Клочко, 

П.Бакунець) 

липень А.Загоруйко 

В.Каніковська 

О.Кириленко 

Л.Дмитрук 

О.Данилюк 

липень 

108.  Проект Закону про надання змоги людям 

впливати на рішення влади через 

референдуми та опитування (реєстр. 

№3868, н.д. М.Заремський) 

липень 
А.Загоруйко 

 

Т.Кирилюк 

В.Каніковська 

О.Данилюк 

липень 

109.  Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про Центральну 

виборчу комісію» щодо опитувань 

громадської думки (реєстр. №4043, н.д. 

О.Корнієнко, А.Клочко, В.Іванов, 

О.Качура, А.Стріхарський) 

липень А.Загоруйко 

О.Кириленко 

В.Каніковська 

О.Данилюк 

липень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69984
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69509
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69813
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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) 

110.  Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про Центральну 

виборчу комісію» щодо опитувань 

громадської думки (реєстр. №4043-1, н.д. 

О.Макаров) 

липень 
А.Загоруйко 

 

О.Кириленко 

В.Каніковська 

О.Данилюк 

липень 

111.  Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про Центральну 

виборчу комісію» щодо недопущення 

наділення Центральної виборчої комісії 

невластивими повноваженнями реєстр. 

№4043-2, н.д. Р.Лозинський) 

липень 
А.Загоруйко 

 

О.Кириленко 

В.Каніковська 

О.Данилюк 

липень 

112.  Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про Центральну 

виборчу комісію» щодо опитування 

громадської думки про ймовірну 

лояльність до держави-агресора (реєстр. 

№4043-3, н.д. О.Устінова) 

липень 
А.Загоруйко 

 

О.Кириленко 

В.Каніковська 

О.Данилюк 

липень 

113.  Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про Центральну 

виборчу комісію» щодо недопущення 

наділення Центральної виборчої комісії 

невластивими повноваженнями (реєстр. 

№4043-4, н.д. Я.Юрчишин) 

липень 
А.Загоруйко 

 

О.Кириленко 

В.Каніковська 

О.Данилюк 

липень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69832
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69834
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69835
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69844
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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) 

114.  Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про Центральну 

виборчу комісію» щодо опитувань 

громадської думки( реєстр. №4043-5, н.д. 

Г.Васильченко) 

липень 
А.Загоруйко 

 

О.Кириленко 

В.Каніковська 

О.Данилюк 

липень 

115.  Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про Центральну 

виборчу комісію» щодо недопущення 

наділення Центральної виборчої комісії 

нетиповими повноваженнями (реєстр. 

№4043-6, н.д. С.Бобровська) 

липень 
А.Загоруйко 

 

О.Кириленко 

В.Каніковська 

О.Данилюк 

липень 

116.  Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про Центральну 

виборчу комісію» щодо опитувань 

громадської думки (реєстр. №4043-7, н.д. 

С.Рахманін) 

липень 
А.Загоруйко 

 

О.Кириленко 

В.Каніковська 

О.Данилюк 

липень 

117.  Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про Центральну 

виборчу комісію» щодо опитування 

громадської думки про необхідність 

проживання Президента України в 

державній заміській резиденції (реєстр. 

№4043-8, н.д. Ю.Клименко) 

липень 
А.Загоруйко 

 

О.Кириленко 

В.Каніковська 

О.Данилюк 

липень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69849
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69852
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69853
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69870
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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) 

118.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про Центральну виборчу комісію» 

щодо опитування громадської думки стосовно 

можливого внесення змін до Конституції 

України з метою заборони відвідин території 

держави-агресора народними депутатами 

України (реєстр. №4043-9, н.д. Н.Піпа) 

 

липень 
А.Загоруйко 

 

О.Кириленко 

В.Каніковська 

О.Данилюк 

липень 

119.  Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про Центральну 

виборчу комісію» щодо опитувань 

громадської думки (реєстр. №4043-10, 

н.д. О.Стефанишина) 

 

липень 
А.Загоруйко 

 

О.Кириленко 

В.Каніковська 

О.Данилюк 

липень 

120.  Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про Центральну 

виборчу комісію» щодо недопущення 

наділення Центральної виборчої комісії 

невластивими повноваженнями (реєстр. 

№4043-11, н.д. Л.Василенко) 

 

 

липень 
А.Загоруйко 

 

О.Кириленко 

В.Каніковська 

О.Данилюк 

липень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69876
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69892
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69910
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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) 

121.  Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про Центральну 

виборчу комісію» щодо недопущення 

наділення Центральної виборчої комісії 

невластивими повноваженнями (реєстр. 

№4043-12, н.д. В.Цабаль) 

липень 
А.Загоруйко 

 

О.Кириленко 

В.Каніковська 

О.Данилюк 

липень 

122.  Проект Постанови про забезпечення 

представництва інтересів громадян 

України (реєстр. №4123, н.д. 

В.Медведчук, Ю.Бойко, В.Рабінович та 

інші) 

липень 
А.Загоруйко 

 

Л.Дмитрук 

О.Данилюк 
липень 

123.  Проекти постанов про призначення 

позачергових місцевих виборів 

протягом 

сесії 
А.Загоруйко Л.Дмитрук 

протягом 

сесії 

124.  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=69915
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69992
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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 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 

В.Безгін 

В.Рубльов 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

2.  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 

В.Безгін 

В.Рубльов 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

3.  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 

В.Безгін 

В.Рубльов 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

О.Маковський 

4.  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 

В.Безгін 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

Т.Корнієнко 

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=66344
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66369
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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 

В.Рубльов 

5.  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 

6.  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 

7.  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. Н.Южаніна, А.Кіт, Р.Павленко, М.Саврасов, 

О.Синютка, М.Джемілєв та інші)  

 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар 
В.Коваленко 

8.  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 

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=66482
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66606
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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 

9.  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 

10.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо перерахунку пенсій державним службовцям, 

працівникам органів місцевого самоврядування та іншим) 

(реєстр. №2257, н.д. Д.Шенцев, Д.Шпенов)  

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Маковський 

11.  

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 

12.  

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 

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=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
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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 

13.  

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 

І.Казімірова 

14.  
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 

В.Безгін 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

15.  

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 

В.Безгін 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

16.  
Проект Закону про українську жестову мову (реєстр. №2340, н.д. 

І.Борзова) 

 

протягом 

сесії 
А.Загоруйко В.Каніковська 

17.  

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 

В.Безгін 

 

Ю.Пилявський 

18.  

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 

В.Безгін 

 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67129
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
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
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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 

19.  

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 

20.  

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 

В.Безгін 

 

Т.Корнієнко 

21.  

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 

22.  

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, 

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=67406
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=67489
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67638


 47 

№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк 

розгляду 

 в  

Комітеті 

Відповідальні   

за  підготовку 

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

23.  
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 

24.  
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 

25.  
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 

26.  

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 

 

27.  
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 

28.  

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 

29.  

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 

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=67838
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=68022
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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 

30.  

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 

31.  
Проект Закону про оплату праці в одномандатному виборчому 

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

 

протягом 

сесії 
А.Загоруйко В.Каніковська 

32.  

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 та інші)  

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 

33.  

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 

34.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо імплементації положень Конвенції про охорону 

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

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 та  інші) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Т.Корнієнко 

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
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=67935
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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 

35.  

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, І.Гузь, 

І.Констанкевич, Л.Білозір, О.Аліксійчук та інші) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

36.  

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 

37.  

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 

38.  

Проект Закону про внесення зміни до деяких законодавчих актів 

України щодо обмеження максимального розміру заробітної 

плати керівників та заступників керівників державних органів, 

підприємств державного сектору економіки, установ та 

організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету (реєстр. 

№2798-1, н.д. Н.Королевська, Ю.Солод) 

 

 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

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=67974
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67975
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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 

39.  

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. №2798-2, н.д. А.Яценко) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

40.  

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 

О.Шуляк 

І.Гузь 

О.Дунда 

В.Рубльов 

І.Казімірова 

О.Данилюк 

41.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

аграрні розписки» та деяких інших законодавчих актів України 

щодо функціонування та обігу аграрних розписок (реєстр. 

№2805-д, н.д. А.Ніколаєнко, О.Сова, Д.Гетманцев, 

О.Василевська-Смаглюк, А.Мотовиловець, І.Абрамович) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

42.  

Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо посилення відповідальності за свідоме доведення 

будинку (споруди) до стану руйнування (реєстр. №3003а, н.д.  

Г.Третьякова, Ю.Камельчук, А.Мотовиловець та інші) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Дунда 

О.Бочарова 

І.Казімірова 

43.  
Проект Закону про внесення зміни до статті 368-5 

Кримінального кодексу України щодо відповідальності за 

незаконне збагачення (реєстр. №3007, н.д. В.Кабаченко) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Ю.Пилявський 

44.  
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

загальні засади створення і функціонування спеціальних 

(вільних) економічних зон» (реєстр. №3024, н.д. О.Устенко) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

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=68042
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68077
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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 

45.  
Проект Постанови про Заяву Верховної Ради України «Про Акт 

свободи Білорусі» (реєстр. №3024а, н.д. Є.Ясько, 

А.Пушкаренко, Т.Циба та інші) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

І.Гузь 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

46.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо встановлення розміру заробітної плати посадовим 

особам органів державної влади, місцевого самоврядування та 

державних підприємств (реєстр. №3034, н.д. О.Кулініч, 

В.Лунченко, В.Поляк, П.Бакунець та інші) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Маковський 

47.  

Проект Закону про внесення зміни до деяких законодавчих актів 

України щодо встановлення обмежень розміру заробітної плати 

керівництва органів державної влади та державних підприємств 

(реєстр. №3034-1, н.д. Н.Королевська та інші) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Маковський 

48.  

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України для уточнення окремих умов надання пільг зі сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

власникам об’єктів житлової нерухомості, розташованих на 

тимчасово окупованій території (реєстр. №3037а, н.д. 

А.Холодов, Е.Рєпіна, О.Качура та інші)  

 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

49.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо повноважень військово-цивільних адміністрацій з 

питань переведення дачних і садових будинків в жилі будинки 

(реєстр. №3050, н.д. С.Шахов, С.Вельможний, О.Сухов) 

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Казімірова 

О.Данилюк 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68091
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68249
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68114
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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 

50.  

Проект Закону про Національне агентство України з питань 

подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації 

(реєстр. №3057, н.д. Л.Василенко, Є.Ясько, Д.Арахамія,   

І.Геращенко, С.Рахманін, І.Крулько, І.Гузь та інші) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
І.Ляшко 

51.  
Проект Закону про державну реєстрацію суб'єктів лобіювання та 

здійснення лобіювання в Україні (реєстр. №3059, н.д. 

Ю.Тимошенко, С.Власенко) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Т.Кирилюк 

І.Ляшко 

52.  
Проект Закону про лобізм (реєстр. №3059-1, н.д. О.Дубінський, 

О.Василевська-Смаглюк) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Т.Кирилюк 

І.Ляшко 

53.  

Проект Закону про правове та прозоре регулювання діяльності з 

лобіювання (реєстр. №3059-2, н.д. О.Качура, О.Мошенець, 

А.Клочко, О.Маріковський, О.Жмеренецький, Т.Тарасенко, 

О.Аліксійчук та інші) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Т.Кирилюк 

І.Ляшко 

54.  
Проект Закону про лобістську діяльність (реєстр.  №3059-3, н.д. 

Д.Монастирський, П.Фролов) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Т.Кирилюк 

І.Ляшко 

55.  

Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до 

Президента України щодо припинення кримінального 

переслідування та покарання службових осіб правоохоронних 

органів, які брали участь в охороні громадського порядку під час 

масових акцій громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 

року по 21 лютого 2014 року (реєстр. №3073, н.д. І.Кива) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
І.Ляшко 

56.  

Проект Закону про внесення змін до статті 24-2 Бюджетного 

кодексу України (реєстр. №3082, н.д. М.Лаба) 

 

 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68126
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68128
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68265
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68275
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68279
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68157
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68171
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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 

57.  

Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради 

України» (щодо удосконалення процедури проведення «години 

запитань до Уряду») (реєстр. №3089, н.д. С.Власенко) 

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Т.Кирилюк 

І.Ляшко 

58.  

Проект Закону про внесення змін до статті 7 Закону України 

«Про передачу об'єктів права державної та комунальної 

власності» щодо передачі мостів, шляхопроводів та інших 

штучних споруд транспортної інфраструктури міст та інших 

окремих населених пунктів (реєстр. №3092, н.д. О.Ковальчук,   

О.Аліксійчук, О.Салійчук, Л.Білозір, І.Борзова, С.Гривко,   

А.Мотовиловець, Ю.Камельчук, В.Рубльов, В.Струневич,   

В.Стернійчук) 

 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Стріхарський 

О.Дунда 

І.Казімірова 

59.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо обов'язковості перебування у громадянстві України членів 

наглядових (спостережних) рад суб'єктів господарювання 

державного сектору економіки та встановлення максимального 

розміру винагороди для членів цих наглядових (спостережних) 

рад (реєстр. №3119, н.д. В.Рабінович) 

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 

60.  

Проект Постанови про звільнення Малюськи Д.Л. з посади 

Міністра юстиції України (реєстр. №3129, н.д. М.Папієв) 

 

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68184
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68187
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68227
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68248
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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 

61.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо удосконалення системи горизонтального 

вирівнювання та покращення фінансової спроможності місцевих 

бюджетів (реєстр. №3175, н.д. З.Андрійович,   В.Божик, 

А.Дубнов, А.Богданець, Д.Микиша, А.Одарченко,   В.Рубльов, 

О.Матусевич, І.Фріс, Д.Соломчук та інші) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

62.  
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо туристичного збору (реєстр. №3178, н.д. 

Я.Железняк) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

63.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб 

підприємців та громадських формувань» (щодо надання 

правових інструментів для боротьби з рейдерством та зміни 

порядку доступу до відомостей, які містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань) (реєстр. №3179, н.д. О.Качура,  

Є.Пивоваров та інші) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір  
Ю.Пилявський 

64.  
Проект Закону про вільну економічну зону та спеціальний 

режим інвестиційної діяльності у Херсонській області (реєстр.  

№3183, н.д. І.Колихаєв) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

65.  

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо врегулювання окремих питань діяльності на 

території вільної економічної зони у Херсонській області 

(реєстр.  №3184, н.д. І.Колихаєв) 

 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68314
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68319
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68320
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68325
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68326
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк 

розгляду 

 в  

Комітеті 
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члени  Комітету 

Відповідальні  

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

66.  

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України 

щодо врегулювання окремих питань діяльності на території 

вільної економічної зони у Херсонській області (реєстр. №3185, 

н.д. І.Колихаєв) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

67.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо створення гарантій сталого розвитку сільських 

територій (реєстр. №3212, н.д. В.Цабаль, Г.Васильченко, 

Я.Железняк, К.Рудик, Я.Рущишин) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

68.  

Проект Постанови про надання екстреної гуманітарної допомоги 

громадянам України, які проживають на окремих територіях 

Донецької та Луганської областей, де органи державної влади 

тимчасово не здійснюють свої повноваження, а також у 

населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, у зв'язку 

із небезпекою поширення коронавірусної інфекції (реєстр. 

№3223, н.д. В.Новинський, В.Гриб та інші) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Т.Корнієнко 

69.  
Проект Закону про заходи на період установлення на території 

України карантину (реєстр. №3234, н.д. О.Гончаренко) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 
О.Данилюк 

70.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо підвищення доходів місцевих бюджетів (реєстр. 

№3237, н.д. С.Лабазюк, І.Крулько, В.Лунченко, В.Івченко, 

І.Молоток) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

71.  

Проект Закону про внесення змін до Цивільного кодексу 

України, спрямованих на захист прав та свобод громадян під час 

настання форс-мажорних обставин (реєстр. №3255, н.д. 

О.Дубінський) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Т.Корнієнко 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68327
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68383
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68401
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68420
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68427
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68453
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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 

72.  

Проект Закону про внесення доповнень до Цивільного кодексу 

України (щодо недопущення нарахування штрафів і пені за 

прострочення платежів за договорами оренди житла у період дії 

карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на 

території України коронавірусної хвороби) (реєстр. №3334, н.д. 

В.Кінзбурська) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна 

І.Казімірова 

73.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» 

щодо забезпечення державного фінансування утримання дітей-

сиріт, позбавлених батьківського піклування, незалежно від 

форми власності закладу, в якому вони перебувають (реєстр. 

№3391, н.д. Г.Третьякова, І.Верещук, С.Гривко, В.Струневич, 

О.Арсенюк, А.Остапенко, В.Крейденко, О.Літвінов,   

Р.Каптєлов, П.Фролов, О.Гайду, В.Медяник, С.Чернявський, 

А.Колісник, О.Копиленко, М.Мезенцева, Г.Лічман,   

А.Мотовиловець, М.Задорожній, О.Шуляк, В.Безгін та інші) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов  
О.Маковський 

74.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо збільшення розміру допомоги на дітей, над якими 

встановлено опіку чи піклування, та державного фінансування 

утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування (реєстр. №3391-1, н.д. Н.Королевська, Ю.Солод) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов  
О.Маковський 

75.  
Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України 

щодо створення та функціонування вільних митних зон  (реєстр. 

№3404, н.д. Р.Горбенко, М.Єфімов та інші) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов  
О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68584
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68666
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68794
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68700
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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 

76.  
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо функціонування вільних митних зон (реєстр. 

№3405, н.д. Р.Горбенко, М.Єфімов та інші) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов  
О.Маковський 

77.  
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

з питань удосконалення державного регулювання у галузі 

державної авіації України (реєстр. №3412, н.д. І.Копитін) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
І.Ляшко 

78.  

Проект Закону про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та 

перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо 

збереження фінансової основи місцевого самоврядування та 

забезпечення місцевих бюджетів адекватними ресурсами для 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19) (реєстр. №3423, н.д. Г.Васильченко, В.Цабаль, 

Я.Железняк, К.Рудик, Ю.Клименко, Р.Лозинський) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов  
О.Маковський 

79.  

Проект Закону про внесення змін до статей 89, 90 Бюджетного 

кодексу України (щодо фінансування фахової передвищої освіти 

у закладах професійної (професійно-технічної) освіти) (реєстр. 

№3461, н.д. О.Коваль, С.Бабак та інші) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов  
О.Маковський 

80.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

військово-цивільні адміністрації» щодо здійснення повноважень 

відповідної ради, передбачених Законом України «Про 

державно-приватне партнерство» (реєстр. №3462, н.д. 

О.Кузнєцов, М.Ткаченко та інші) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 

81.  
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підвищення ефективності фінансування закладів 

охорони здоров’я (реєстр. №3480, н.д. О.Жмеренецький) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

О.Данилюк 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68702
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68715
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68735
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68804
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68805
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68841
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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 

82.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо обмеження максимального розміру заробітної 

плати (винагороди) окремих категорій осіб під час дії 

надзвичайної ситуації в Україні (реєстр. №3492, н.д. С.Гривко) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

О.Корнієнко 

А.Загоруйко 

О.Маковський 

І.Ляшко 

Т.Кирилюк 

83.  

Проект Закону про внесення змін до деяких Законів України 

щодо виконавчих органів юридичних осіб та покращення 

інвестиційної політики (реєстр. №3496, н.д. Л.Буймістер, 

Д.Кисилевський, Д.Наталуха, Б.Приходько, С.Тарута) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко  
І.Ляшко 

84.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо забезпечення врегулювання заборгованості за спожиті 

енергоносії теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, 

підприємств централізованого водопостачання і водовідведення 

(реєстр. №3508, н.д. Є.Пивоваров, О.Семінський, Д.Чорний та 

інші) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна 

І.Казімірова 

85.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо забезпечення врегулювання заборгованості за спожиті 

енергоносії теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, 

підприємств централізованого водопостачання і водовідведення 

(реєстр. №3508-1, н.д. С.Нагорняк) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна  

І.Казімірова 

86.  
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про 

запобігання корупції» (реєстр. №3524, КМУ, Д. Шмигаль) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
І.Ляшко 

87.  
Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України у 

зв'язку з прийняттям Закону України «Про запобігання корупції» 

(реєстр. №3525, КМУ, Д. Шмигаль) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
І.Ляшко 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68854
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68858
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68882
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69061
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68906
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68907
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 
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 в  

Комітеті 
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члени  Комітету 

Відповідальні  

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

88.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо впровадження плати за використання 

автомобільних доріг загального користування (реєстр. №3544, 

н.д. О.Шуляк, О.Скічко, О.Трухін, В.Безгін, О.Руденко, 

О.Аліксійчук та інші) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

89.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

судовий збір» щодо забезпечення стабільного виконання 

законодавства про верифікацію державних виплат (реєстр. 

№3551, н.д. Г.Третьякова) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
І.Ляшко 

90.  
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо прозорості діяльності громадських об'єднань з 

іноземною підтримкою) (реєстр. №3564, н.д. О.Дубінський) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

О.Маковський 

Т.Корнієнко 

91.  
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення протидії підкупу виборців (реєстр.  

№3571, н.д. С.Гривко, Є.Брагар, М.Лаба, А.Остапенко, О.Ткаченко) 

протягом 

сесії 
А.Загоруйко В.Каніковська 

92.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей (реєстр.  №3587, КМУ, Д.Шмигаль) 

 

протягом 

сесії 

Р.Лозинскьий 

В.Безгін 

 

Т.Корнієнко 

93.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей (реєстр. №3587-1, н.д. Н.Королевська, 

Ю.Павленко, Ю.Солод) 

 

протягом 

сесії 

Р.Лозинскьий 

В.Безгін 

 

Т.Корнієнко 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68945
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68958
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68977
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68995
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69016
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69216
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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 Установу бізнес-омбудсмена в Україні 

(реєстр. №3607, н.д. Д.Кисилевський, І.Марчук, Д.Наталуха, 

А.Костін, Є.Шевченко, О.Мовчан, Р.Підласа, Г.Лічман, 

Л.Буймістер, Б.Кицак, С.Кубів, Б.Приходько, Г.Васильченко, 

Р.Лозинський, Л.Білозір, М.Кучер, О.Шуляк, В.Цабаль інші) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір 

Ю.Пилявський 

М.Маценко 

95.  

Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії 

Верховної Ради України з питань розслідування державної зради 

та інших злочинів, в тому числі з корупційною складовою, 

вищих посадових осіб держави, що пов'язані з іноземним 

впливом на діяльність органів державної влади України (реєстр. 

№3622, н.д. С.Демченко) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

О.Маковський 

96.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо посилення відповідальності за порушення законодавства 

про вибори (реєстр. №3629, н.д. О.Корнієнко, А.Загоруйко, 

О.Бакумов, Д.Монастирський) 

протягом 

сесії 
А.Загоруйко В.Каніковська 

97.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про засади 

внутрішньої та зовнішньої політики» щодо актуалізації деяких 

положень (реєстр. №3666, н.д. Р.Умєров, О.Устінова, 

С.Рахманін, І.Фріз, Д.Лубінець, М.Княжицький, А.Чийгоз, 

О.Макаров, С.Бобровська, Ю.Клименко інші) 

протягом 

сесії 

В.Безгін 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 

98.  

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України та інших законів України щодо збалансованості 

наповнення місцевих бюджетів (реєстр. №3679, н.д. 

М.Заблоцький, П.Халімон, О.Воронько, С.Гривко, Р.Горват, 

В.Поляк, В.Петьовка) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69055
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69083
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69100
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69157
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69177
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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 

99.  

Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії 

Верховної Ради України для проведення розслідування по 

рішенням органів та посадових осіб місцевого самоврядування, 

що мають ознаки порушень чинного законодавства України, 

конфлікту інтересів та корупційних діянь (реєстр. №3693, н.д. 

М.Пашковський) 

протягом 

сесії 

В.Безгін 

О.Корнієнко 
Т.Кирилюк 

100.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України та інших законодавчих актів України щодо фінансового 

забезпечення розвитку туризму (реєстр. №3696, н.д. Д.Нальотов) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

101.  

Проект Закону про внесення змін до Законів України «Про 

Кабінет Міністрів України» і «Про центральні органи виконавчої 

влади» щодо приведення окремих актів конституційного 

законодавства у відповідність до положень Конституції України 

(реєстр. №3700, н.д. Н.Яковлєва, А.Шкрум) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

О.Маковський 

102.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового 

контролю (реєстр. №3742, н.д. Ю.Кісєль, І.Негулевський, 

А.Ковальов, К.Бондарєв, Г.Вацак, О.Пономарьов, 

І.Васильковський, І.Василів, М.Зуєв, О.Скічко, М.Величкович, 

О.Сухов) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір 
М.Маценко 

103.  

Проект Закону про підстави та коло осіб, до яких застосовується 

амністія у 2020 році (реєстр. № 3765, н.д. І.Фріс, Т.Батенко, 

О.Бакумов, І.Констанкевич, О.Аліксійчук та інші) 

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Ю.Пилявський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69198
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69208
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69217
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69279
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69318
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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 

104.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу цивільного захисту 

(щодо удосконалення моніторингу та заходів із запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій) (реєстр. №3778, н.д. С. 

Шахов) 

 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Дунда 

І.Юнаков 

І.Казімірова 

105.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо посилення відповідальності за окремі кримінальні та 

адміністративні правопорушення у сфері господарської 

діяльності, службової діяльності, діяльності осіб, що надають 

публічні послуги та кримінальні правопорушення проти 

авторитету органів державної влади (реєстр. №3783, н.д. 

Г.Янченко, Д.Монастирський, А.Ніколаєнко, С.Іонушас, 

Д.Наталуха та інші) 

 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір 
Ю.Пилявський 

106.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо посилення відповідальності за окремі кримінальні та 

адміністративні правопорушення у сфері господарської 

діяльності, службової діяльності, діяльності осіб, що надають 

публічні послуги та кримінальні правопорушення проти 

авторитету органів державної влади (реєстр. №3783-1, н.д. 

І.Фріс) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір 
Ю.Пилявський 

107.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо відповідального поводження з домашніми та 

дикими тваринами, які утримуються у неволі (реєстр. №3796, 

н.д. Ю.Овчинникова, О.Бондаренко та інші) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Т.Корнієнко 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69338
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69344
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69376
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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 

108.  

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії 

інжинірингу та інженерної справи (реєстр. №3799, н.д. 

А.Ніколаєнко, С.Тарута, В.Наливайченко та інші) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

І.Юнаков 

О.Бочарова 

В.Коваленко 

109.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо запровадження спільних аукціонів з розподілу пропускної 

спроможності та сертифікації оператора системи передачі  

(реєстр. №3837-1, н.д. Л.Буймістер) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна 

І.Казімірова 

110.  
Проект Закону про суд присяжних (реєстр. №3843, н.д. 

П.Фролов, І.Фріс, Ф.Веніславський, П.Павліш) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Ю.Пилявський 

111.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» у зв’язку із прийняттям Закону 

України «Про суд присяжних» (реєстр. №3844, н.д. П.Фролов, 

І.Фріс, Ф.Веніславський, П.Павліш) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Ю.Пилявський 

112.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у зв’язку із прийняттям Закону України «Про суд 

присяжних» (реєстр. №3845, н.д. П.Фролов, І.Фріс та інші) 

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Ю.Пилявський 

113.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» 

(щодо посилення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування) (реєстр. №3862, н.д. 

С.Штепа) 

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69378
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69465
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69466
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69467
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69501
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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 

114.  

Проект Закону про підтримку розвитку екологічного (зеленого) 

туризму на гірських територіях Чернівецької області (реєстр. 

№3863, н.д. М.Заремський) 

 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 
Ю.Гарбуз 

115.  

Проект Закону про забезпечення державної підтримки розвитку 

екологічного (зеленого) туризму на гірських територіях 

України(реєстр. №3864, н.д. М.Заремський) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 
Ю.Гарбуз 

116.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо встановлення 

відповідальності за окремі порушення в сфері надання послуг з 

перевезення пасажирів автомобільним транспортом (реєстр. 

№3871, н.д. С.Гривко) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір 
М.Маценко 

117.  

Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності за 

правопорушення у сфері містобудування (реєстр. №3876, н.д. 

А.Клочко, О.Аліксійчук, А.Богданець, О.Жмеренецький, 

В.Медяник, І.Негулевський, В.Кальцев, Д.Ісаєнко, В.Німченко, 

В.Поляк, В.М'ялик, П.Фролов, В.Бондар, О.Кучеренко, 

О.Літвінов, Ю.Мисягін, Г.Бондар, Д.Гурін, Т.Тарасенко, 

С.Гривко, А.Костін, А.Загоруйко, Д.Чорний та інші) 

протягом 

сесії 
А.Клочко 

О.Бочарова 

І.Казімірова 

118.  
Проект Постанови про очищення та перезавантаження 

антикорупційних органів (реєстр. №3883, н.д. М.Заремський) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Т.Кирилюк 

119.  
Проект Постанови про очищення та перезавантаження Служби 

безпеки України (реєстр. №3887, н.д. М.Заремський) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Т.Кирилюк 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69513
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69519
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69529
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69536
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 
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 в  

Комітеті 
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Відповідальні  

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

120.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо створення додаткових джерел фінансування 

дорожнього господарства та фінансування заходів із 

забезпечення безпеки на автомобільному транспорті (реєстр. 

№3909, н.д. С.Євтушок) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Дунда 

І.Юнаков 

В.Коваленко 

121.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо регулювання діяльності суб'єктів господарювання 

у сфері теплопостачання (реєстр. №3912, н.д. О.Семінський, 

Є.Пивоваров, О.Горобець та інші) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна 

І.Казімірова 

122.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення законодавства у сфері дотримання 

вагових або габаритних норм (реєстр. №3918, н.д. Г.Касай, 

К.Касай, Д.Лубінець, П.Мельник) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Дунда 

І.Юнаков 

В.Коваленко 

123.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо застосування формульного розподілу субвенції на 

дороги (реєстр. №3919, н.д. Л.Шпак) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Дунда 

І.Юнаков 

В.Коваленко 

124.  

Проект Закону про внесення зміни до Бюджетного кодексу 

України щодо підвищення фінансової спроможності 

територіальних громад (реєстр. №3920, н.д. Л. Шпак) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

О.Маковський 

Ю.Гарбуз 

125.  
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України в частині плати за землю (рєстр. №3922, н.д. Л. Шпак) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

О.Маковський 

Ю.Гарбуз 

126.  

Проект Закону про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сфері транспорту (рєстр. №3927, н.д. 

Ю.Кісєль,О.Скічко, М.Тищенко, С.Гривко, І.Мурдій, 

С.Вельможний, О.Сухов, С.Шахов та інші) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

І.Ляшко 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69570
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69573
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69584
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69585
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69586
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69588
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69593
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секретаріату 

Комітету 

127.  

Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до 

Кабінету Міністрів України щодо звільнення Міністра охорони 

здоров'я України Степанова Максима Володимировича (реєстр. 

№3938, н.д. О.Стефанишина, О.Устінова, Р.Лозинський, 

О.Аліксійчук та інші) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

О.Маковський 

128.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України (реєстр. №3941, н.д. Е.Прощук, З.Андрійович, 

О.Саламаха, А. Пузійчук) 

 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

129.  
Проект Закону про внесення зміни до статті 121 Кодексу 

цивільного захисту України (реєстр. №3950, КМУ Д. Шмигаль) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 

130.  

Проект Закону про внесення змін до статті 121 Кодексу 

цивільного захисту України щодо розширення категорій 

отримувачів та збільшення розміру допомоги (реєстр. №3950-1, 

н.д. Н.Королевська, Ю.Солод) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 

131.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо врегулювання окремих відносин з використання 

комунального майна (реєстр. №3996, н.д. Д.Лубінець) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Т.Корнієнко 

О.Данилюк 

132.  

Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України та Кримінального процесуального кодексу України 

щодо встановлення кримінальної відповідальності за 

невиконання Президентом України, народними депутатами 

України, депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, 

міськими головами передвиборної програми (реєстр. №4024, н.д. 

В.Рабінович) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

А.Загоруйко 

В.Каніковська 

Л.Дмитрук 

О.Данилюк 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69630
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69702
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69694
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69800
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№ п/п Питання, 
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 в  

Комітеті 
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члени  Комітету 

Відповідальні  

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

133.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

Національне антикорупційне бюро України» щодо приведення у 

відповідність до Конституції України (реєстр. №4025, н.д. 

А.Радіна, Д.Гурін, Я.Юрчишин та інші) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

О.Маковський 

134.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

Національне антикорупційне бюро України» щодо приведення 

деяких положень у відповідність до Конституції України (реєстр. 

№4025-1, н.д. Л.Ткаченко, А.Поляков, І.Шинкаренко, Г.Мамка) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

О.Маковський 

135.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

Національне антикорупційне бюро України» щодо приведення у 

відповідність до Конституції України деяких положень (реєстр. 

№4025-2, н.д. В.Кабаченко) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

О.Маковський 

136.  

Проект Закону про внесення змін до Кримінального Кодексу 

України щодо захисту пам’ятників (монументів), а також 

пам’яток історії та культури (реєстр. №4052, н.д. М.Бужанський, 

В.Кінзбурська, В.Струневич, В.Бородін та інші) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

І.Казімірова 

В.Коваленко 

137.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

Державне бюро розслідувань» та Закону України «Про державну 

службу» щодо приведення деяких положень у відповідність до 

Конституції України (реєстр. №4053, н.д. М.Княжицький, 

С.Федина та інші) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

О.Маковський 

138.  

Проект Закону про внесення змін до статей 14 та 168 

Податкового кодексу України щодо зарахування податку з 

доходів фізичних осіб по місцю знаходження виробничих 

підрозділів (реєстр. №4062, н.д. І.Васильєв) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69792
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69952
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69956
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69839
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69842
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69859
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підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

139.  

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України та інших законів України щодо сприяння розвитку 

недержавної підтримки діяльності у сфері фізичної культури і 

спорту (реєстр. №4069, н.д. М.Заблоцький, І.Аллахвердієва, 

О.Сова, О.Герега) 

 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

140.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про 

Державний бюджет України на 2020 рік” щодо збільшення 

видатків для забезпечення якісного освітнього процесу в умовах 

карантину, запровадженого з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (реєстр. №4080, н.д. 

Н.Піпа, І.Совсун, Р.Лозинський, Л.Василенко, Ю.Клименко, 

С.Рахманін, Я.Юрчишин та інші) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

141.  

Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо встановлення відповідальності за заперечення 

міжнародних злочинів, агресії Російської Федерації, злочинів, 

пов’язаних з окупацією Російською Федерацією частини 

території України, порушення окремими категоріями осіб 

заборон та обмежень щодо встановлення зв’язків і взаємодії з 

органами влади Російської Федерації, окупаційними 

адміністраціями, посилення відповідальності за кримінальні 

правопорушення проти основ національної безпеки України 

(реєстр. №4085, н.д. Є.Ясько, А.Пушкаренко, В.Безгін, 

Д.Любота, Г.Третьякова, Ю.Камельчук  та інші) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69869
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69897
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69917
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Комітету 

142.  

Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо встановлення відповідальності представників 

влади за публічне заперечення тимчасової окупації частини 

території України Російською Федерацією, а також за 

порушення заборон щодо встановлення зв’язків і взаємодії з 

незаконними органами (посадовими особами), створеними на 

тимчасово окупованій території України (реєстр. №4087, н.д. 

Р.Павленко, І.Климпуш-Цинцадзе, А.Герасимов, М.Величкович, 

І.Геращенко, І.Фріз та інші) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

143.  

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. №4090, н.д. Д.Гетманцев, О.Василевська-

Смаглюк) 

 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

144.  

Проект Закону про приватизацію та порядок виділення 

громадянам України в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в 

державній власності (реєстр. №4093, н.д. Н.Шуфрич) 

 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар 
В.Коваленко 

145.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо удосконалення порядку здійснення місцевих 

запозичень та надання місцевих гарантій (реєстр. № 4103, н.д. 

В.Бондар) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69919
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69922
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69933
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69950


 70 

№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк 

розгляду 

 в  

Комітеті 

Відповідальні   

за  підготовку 

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

146.  

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо стимулювання розвитку громад (реєстр. №4115, 

н.д. О.Дунда, О.Аліксійчук, О.Шуляк, В.Безгін, І.Фріс, 

О.Матусевич, В.Рубльов, С.Демченко) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

О.Маковський 

Ю.Гарбуз 

147.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

у сфері антимонопольної політики, деолігархізації та 

забезпечення добросовісної конкуренції (реєстр. №4122, н.д. 

В.Медведчук, О.Колтунович) 

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

І.Гузь 

О.Корнієнко 

В.Рубльов 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

148.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України (щодо фінансування будівництва, реконструкції, 

ремонту об’єктів портової інфраструктури») (реєстр. №4129, н.д. 

І.Негулевський, Д.Арахамія, О.Пасічний, О.Гайду, 

І.Аллахвердієва, І.Копитін та інші) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Дунда 
О.Бочарова 

149.  

Проект Закону про внесення змін до статті 24-1 Бюджетного 

кодексу України щодо вдосконалення порядку фінансування 

інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку 

(реєстр. №4155, н.д. А.Пузійчук, В.Зуб, О.Герега, І.Колихаєв, 

О.Аліксійчук, М.Заремський, Л.Білозір та інші) 

 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

150.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу 

України щодо посилення відповідальності за порушення вимог 

режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали 

радіоактивного забруднення (реєстр. №4156, КМУ, Д.Шмигаль) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69977
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69991
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70001
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70060
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70061
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк 

розгляду 

 в  

Комітеті 
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за  підготовку 

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

151.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

туризм» та деяких інших законодавчих актів щодо основних 

засад розвитку туризму (реєстр. №4162, н.д. Д.Нальотов, 

Є.Кравчук, І.Констанкевич, О.Жмеренецький, А.Шкрум, 

П.Сушко, Л.Білозір та інші) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 
Ю.Гарбуз 

152.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

туризм» та деяких інших законодавчих актів щодо створення 

економічних стимулів розвитку туристичної галузі (реєстр. 

№4162-1, н.д. Ю.Клименко, Г.Васильченко, Л.Василенко, 

Р.Лозинський) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 
Ю.Гарбуз 

153.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

запобігання корупції» щодо удосконалення окремих механізмів 

запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією 

правопорушенням (реєстр. №4163, н.д. В.Божик) 

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Т.Кирилюк 

154.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна» щодо захисту 

інтересів територіальних громад (реєстр. №4166, н.д. С.Гривко) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

О.Данилюк 

155.  

Проект Закону про внесення змін до статті 25 Закону України 

«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» 

(реєстр. №4181, КМУ, Д.Шмигаль) 

 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

О.Данилюк 

156.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо забезпечення участі громадян України у здійсненні 

правосуддя (реєстр. №4192, КМУ, Д.Шмигаль) 

протягом 

сесії 
А.Загоруйко 

Т.Кирилюк 

В.Каніковська 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70072
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70184
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70073
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70076
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70105
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70125
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк 

розгляду 

 в  

Комітеті 
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підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

157.  

Проект Закону про внесення змін до статті 3 Закону України 

«Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо 

розміщення, проектування та будівництва централізованого 

сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР 

вітчизняних атомних електростанцій» щодо пропорційного 

розподілу коштів на соціально-економічний розвиток прилеглих 

територій (реєстр. №4193, н.д. О.Савчук) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

О.Данилюк 

158.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо підвищення ефективності використання коштів 

державного фонду регіонального розвитку (реєстр. №4200, 

КМУ, Д.Шмигаль) 

січень 
І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

159.  

Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу 

України щодо запровадження обігу земель 

сільськогосподарського призначення за результатами 

Всеукраїнського референдуму (реєстр. №4205, н.д. 

Н.Королевська, Ю.Солод) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар 
В.Коваленко 

160.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

Національну гвардію України» стосовно визначення суб’єкта 

затвердження статуту бойової служби Національної гвардії 

України (реєстр. №4206, н.д. М.Павлюк, Г.Михайлюк, 

М.Галушко, В.Арешонков, О.Бакумов) 

протягом 

сесії 
О.Корнієнко О.Данилюк 

161.  

Проект Закону про професійну (професійно-технічну) освіту 

(реєстр. №4207, н.д. І.Констанкевич, Т.Батенко, С.Рудик, 

О.Герега, В.Бондар, Д.Лубінець, С.Мінько, А.Урбанський, 

В.Балога, В.М’ялик та інші) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

І.Ляшко 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70139
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70149
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70154
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70157
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70158
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№ п/п Питання, 
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підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

162.  
Проект Закону про професійну освіту (реєстр. №4207-1, н.д. 

О.Коваль, С.Бабак, С.Колебошин та інші)  

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 
І.Ляшко 

163.  

Проект Закону про внесення змін до законів України стосовно 

повноважень Президента України при призначенні Директора 

Національного антикорупційного бюро України та Директора 

Державного бюро розслідувань задля приведення у 

відповідність до Конституції України (реєстр. №4211, н.д. 

А.Осадчук, Я.Юрчишин, Р.Умєров, О.Макаров, Г.Васильченко, 

Р.Лозинський, Я.Рущишин) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 

164.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо регулювання діяльності підприємств у сферах 

теплопостачання, централізованого водопостачання та 

водовідведення (реєстр. №4215, КМУ, Д.Шмигаль) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна 

І.Казімірова 

165.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо фінансування гімназій та ліцеїв (реєстр. №4217, 

н.д. Я.Юрчишин, Н.Піпа, Р.Лозинський та інші) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

166.  

Проект Постанови про невідкладні заходи з протидії поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні (реєстр. №4232, 

н.д. А.Герасимов, Я.Зінкевич) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 

167.  

Проект Постанови про Звернення до Кабінету Міністрів України 

щодо вжиття заходів з надання державної підтримки курорту 

державного значення - санаторно-курортному реабілітаційному 

центру «Слов'янський курорт» (реєстр. №4237, н.д. 

Н.Королевська, Ю.Бойко, Ф.Христенко, В.Мороз, В.Кальцев та 

інші) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 
Ю.Гарбуз 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70165
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70169
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70173
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70205
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70214
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Комітету 

168.  

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо забезпечення сплати податку на доходи фізичних 

осіб до відповідних місцевих бюджетів за фактичним 

місцезнаходженням відокремленого підрозділу юридичної 

особи  (реєстр. №4238, н.д. А.Стріхарський) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

О.Маковський 

Ю.Гарбуз 

169.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо сприяння сплати податку на доходи фізичних осіб 

до відповідних місцевих бюджетів за фактичним 

місцезнаходженням відокремленого підрозділу юридичної 

особи (реєстр. №4239, н.д. А.Стріхарський) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

О.Маковський 

Ю.Гарбуз 

170.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

фінансово-кредитні механізми і управління майном при 

будівництві житла та операціях з нерухомістю» щодо 

встановлення порядку фінансування об’єктів житлового 

будівництва та забезпечення захисту прав інвесторів (реєстр. 

№4247, н.д. О.Дубінський) 

 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Дунда 

І.Юнаков 

В.Коваленко 

О.Бочарова 

171.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо забезпечення прозорості 

та відкритості діяльності місцевих рад та інших суб’єктів 

владних повноважень (реєстр. №4257, н.д. В.Цабаль, 

Р.Лозинський) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

172.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо стимулювання розвитку енергосервісу (реєстр. №4274-1, 

н.д. С.Нагорняк, А.Герус) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна 

І.Казімірова 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70216
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70238
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Комітету 

173.  

Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України (щодо криміналізації ухилення від декларування 

достовірної інформації особами, уповноваженими на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування) (реєстр. 

№4301, н.д. І.Геращенко, А.Герасимов, М.Княжицький та інші) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Маковський 

174.  

Проект Закону про стимулювання розвитку цифрової економіки 

в Україні (реєстр. №4303, н.д. Є.Чернєв, Д.Гетманцев, 

О.Ковальчук та інші) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 

175.  

Проект Закону про особливості регулювання господарської 

діяльності у сфері інформаційних технологій (реєстр. №4303-1, 

н.д. В.Борт) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 

176.  

Проект Закону про стимулювання розвитку сфери 

інформаційних технологій в Україні (реєстр. №4303-2, н.д. 

К.Рудик, А.Ніколаєнко, Ю.Клименко та інші) 

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 

177.  

Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо приведення його норм у відповідність до Рішення 

Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-

р/2020 (реєстр. №4307, н.д. Ю.Тимошенко) 

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 

178.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення у зв’язку з прийняттям 

рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року 

№ 13-р/2020 (реєстр. №4309, н.д. Д.Монастирський, 

Г.Михайлюк та інші) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70297
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70298
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70302
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70309
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179.  

Проект Закону про внесення змін до Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів України у зв’язку з 

рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 

року № 13-р/2020 (реєстр. №4310, н.д. Д.Монастирський, 

О.Дануца, С.Мінько та інші) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 

180.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо відновлення відповідальності за порушення вимог 

фінансового контролю (реєстр. №4310-1, С.Іонушас, 

Д.Монастирський, А.Костін) 

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 

181.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо визначення 

відповідальності за порушення вимог фінансового контролю 

суддями  (реєстр. №4312, н.д. Д.Маслов, Б.Торохтій) 

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 

182.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо надійного та сталого забезпечення споживачів 

електричною та тепловою енергіями (реєстр. №4321, н.д. 

Ю.Камельчук) 

 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна 

І.Казімірова 

183.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо впорядкування питань, пов’язаних із 

військовополоненими та інтернованими особами в особливий 

період (реєстр. №4327, КМУ, Д.Шмигаль) 

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70311
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70313
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70342
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70352
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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 

184.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо надання Національному агентству з питань 

запобігання корупції повноважень органу державної влади зі 

спеціальним статусом та підпорядкування його діяльності 

інтересам народу України (реєстр. №4329, н.д. Д.Маслов, 

В.Кінзбурська, М.Нікітіна, Є.Кравчук, О.Санченко, Є.Брагар, 

Б.Торохтій) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

О.Маковський 

185.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розширення повноважень приватних виконавців 

(реєстр. №4330, КМУ, Д.Шмигаль) 

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Ю.Пилявський 

186.  

Проект Постанови про вжиття невідкладних заходів з 

розширення мережі закладів охорони здоров’я, що надають 

стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2 (реєстр. №4337, н.д. П.Порошенко 

А.Герасимов, І.Геращенко та інші) 

 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
Ю.Гарбуз 

187.  

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. №4338, КМУ, 

Д.Шмигаль) 

 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір  

Ю.Пилявський 

М.Маценко 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70354
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70356
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70365
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70368
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк 
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працівники 

секретаріату 

Комітету 

188.  

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 (щодо судового 

контролю в сфері державної реєстрації) (реєстр. №4338-1, н.д. 

А.Шкрум, І.Климпуш-Цинцадзе , С.Соболєв та інші) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір  

Ю.Пилявський 

М.Маценко 

189.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо стимулювання розвитку нафтогазовидобувної галузі 

(реєстр. №4344, н.д. А.Жупанин, А.Мотовиловець, 

Г.Третьякова, Є.Брагар та інші) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 
Ю.Гарбуз 

190.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо розміщення зовнішньої реклами (реєстр. №4348, н.д. 

В.Крейденко) 

 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар 
В.Коваленко 

191.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху (реєстр. №4348-1,н.д. 

І.Василів, Є.Чернєв, Д.Любота, Г.Бондар, О.Аліксійчук та інші)  

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар 
В.Коваленко 

192.  

Проект Закону про внесення змін до статті 3-1 Закону України 

«Про оплату праці» щодо підвищення рівня трудових доходів 

громадян, яким надано статус особи, що проживає і працює 

(навчається) на території населеного пункту, якому надано 

статус гірського (реєстр. №4350, А.Костюх, Є.Кривошеєв, 

М.Лаба)  

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 
Ю.Гарбуз 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70380
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70386
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70471
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70388
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№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк 
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 в  

Комітеті 
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за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

193.  
Проект Закону про поштовий зв’язок (реєстр. №4353, н.д. 

М.Зуєв, Ю.Кісєль, М.Тищенко, О.Скічко та інші) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Пилявський 

М.Маценко 

194.  
Проект Закону про поштовий зв’язок (реєстр. №4353-1, н.д. 

М.Величкович, М.Бондар) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Пилявський 

М.Маценко 

195.  
Проект Закону про поштовий зв’язок (реєстр. №4353-2, н.д. 

М.Заблоцький, Р.Тістик) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Пилявський 

М.Маценко 

196.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус» (реєстр. №4355, н.д. М.Крячко, С.Штепа, 

Р.Соха, В.Ар’єв) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

М.Маценко 

197.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо стимулювання розвитку енергосервісу (реєстр. №4356, н.д. 

Ю.Камельчук) 

 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Ю.Пилявський 

198.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо стимулювання розвитку енергосервісу (реєстр. 

№4357, н.д. Ю.Камельчук) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

199.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо особливостей реалізації енергосервісу на об'єктах 

державної та комунальної власності (реєстр. №4357-1, н.д. 

С.Нагорняк, А.Герус) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

200.  
Проект Закону про учасників Революції Гідності та сім'ї Героїв 

Небесної Сотні (реєстр. №4363, н.д. А.Остапенко, О.Арсенюк) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Л.Дмитрук 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70391
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70393
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70395
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70396
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70410
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70411
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 в  
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секретаріату 

Комітету 

201.  

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо порядку зарахування податку на доходи фізичних 

осіб у зв'язку із завершенням реформи децентралізації (реєстр. 

№4369, н.д. Г.Васильченко, В.Цабаль, Я.Железняк, 

Р.Лозинський) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

О.Маковський 

Ю.Гарбуз 

202.  

Проект Закону про внесення змін до статті 64 Бюджетного 

кодексу України щодо порядку зарахування податку на доходи 

фізичних осіб у зв'язку із завершенням реформи децентралізації 

(реєстр. №4370, н.д. Г.Васильченко, В.Цабаль, Я.Железняк, 

Р.Лозинський) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

О.Маковський 

Ю.Гарбуз 

203.  

Проект Закону про внесення зміни до статті 7 Закону України 

«Про автомобільний транспорт» (реєстр. №4376, КМУ, 

Д.Шмигаль) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір 
М.Маценко 

204.  

Проект Закону про внесення змін до статті 7 Закону України 

“Про автомобільний транспорт” щодо організації пасажирських 

перевезень (реєстр. №4376-1, н.д. О.Горенюк  та інші) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір 
М.Маценко 

205.  

Проект Закону про адміністративний збір (реєстр. №4380, н.д. 

Л.Білозір, Г.Вацак, С.Мінько, О.Герега, Д.Чорний, 

О.Аліксійчук, А.Стріхарський, Р.Лозинський та інші) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір 
М.Маценко 

206.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо забезпечення права громадян на доступ до державної 

реєстрації актів цивільного стану у зв’язку з укрупненням 

територіальних громад (реєстр. №4382, н.д. Л.Білозір, 

В.Крейденко, Г.Вацак, С.Мінько, Д.Чорний, О.Аліксічук, 

В.Безгін, В.Рубльов та інші) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір 
М.Маценко 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70416
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70418
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70426
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70436
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70434
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70435
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207.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо захищених видатків державного бюджету (реєстр. 

№4384, н.д. М.Бондар, С.Федина та інші) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

О.Маковський 

Ю.Гарбуз 

208.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо 

уточнення норм, що врегульовують питання визначення 

категорій осіб, які визнаються ветеранами війни (реєстр. №4388, 

н.д. А.Остапенко) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Л.Дмитрук 

209.  
Проект Закону про Захисників/Захисниць України та членів їх 

сімей (реєстр. №4389, н.д. А.Остапенко) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Л.Дмитрук 

210.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо залучення додаткових джерел наповнення 

державного дорожнього фонду України (реєстр. №4401, н.д 

І.Василів) 

 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

211.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо здійснення державного контролю (нагляду) у 

сфері житлово-комунального господарства (реєстр. №4403, н.д. 

О.Кучеренко, Є.Пивоваров, О.Шуляк, Т.Плачкова, А.Костюх, 

О.Літвінов та інші)  

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна 

І.Казімірова 

212.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо здійснення державного 

контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального 

господарства (реєстр. №4404, н.д. О.Кучеренко, Є.Пивоваров, 

О.Шуляк, Т.Плачкова та інші) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна 

І.Казімірова 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70442
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70449
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70451
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70475
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70481
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70482
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213.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо об'єктів підвищеної небезпеки (реєстр. №4407, 

КМУ, Д.Шмигаль)  

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

І.Юнаков 

О.Дунда 

О.Бочарова 

214.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо оптимізації судоустрою) (реєстр. №4417, н.д. 

Т.Тарасенко, Д.Любота, С.Швець, К.Касай) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Т.Кирилюк 

215.  

Проект Постанови про звернення Верховної Ради України до 

Кабінету Міністрів України, міністерств, державних служб, 

агентств, місцевих органів влади щодо здійснення заходів 

спрямованих на розвиток міста Умань як міжнародного центру 

паломництва хасидів (реєстр. №4426, н.д. О.Трухін, А.Яценко, 

В.Струневич, Т.Циба, О.Куницький) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 

216.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо створення стимулів для фінансового розвитку 

територіальних громад шляхом вдосконалення системи 

горизонтального вирівнювання податкоспроможності бюджетів 

місцевого самоврядування(реєстр. №4433, н.д. В.Цабаль, 

Я.Железняк) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

217.  

Проект Постанови про попередній звіт Тимчасової спеціальної 

комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів 

(реєстр. №4443, н.д. Г.Янченко, Л.Білозір та інші) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко  
І.Ляшко 

218.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо земельних ділянок на яких розташовані 

багатоквартирні будинки (реєстр. №4444, н.д. О.Качура, 

Д.Любота, М.Лаба, М.Безугла та інші) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

О.Літвінов 

В.Коваленко 

І.Казімірова 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70488
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70514
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70524
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70541
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70563
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70564


 83 

№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк 

розгляду 

 в  

Комітеті 

Відповідальні   

за  підготовку 

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 
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219.  
Проект Закону про стимулювання та розвиток сільського спорту 

(реєстр. №4452, н.д. М.Заремський) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Т.Корнієнко 

І.Ляшко 

220.  
Проект Закону про національні та міжнародні санкції (реєстр. 

№4454, н.д. В.Наливайченко ) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко  
О.Данилюк 

221.  
Проект Закону про захист населення та територій від повеневих 

ситуацій (реєстр. №4455, н.д. М.Заремський) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

О.Маковський 

Ю.Гарбуз 

222.  

Проект Постанови про день тренера (реєстр. №4456, н.д. 

М.Заремський)  

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
Л.Дмитрук 

223.  

Проект Закону про території Смарагдової мережі (реєстр. 

№4461, н.д. Ю.Овчинникова, О.Бондаренко, О.Криворучкіна, 

С.Мінько, А.Лабунська та інші) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

В.Коваленко 

І.Казімірова 

224.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо впорядкування діяльності відокремлених 

підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до 

законодавства іноземної держави (реєстр. №4482, КМУ 

Д.Шмигаль) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

225.  
Проект Закону про територіальну оборону України (реєстр. 

№4504, н.д. А.Шараськін) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

226.  
Проект Постанови про Пантеон національних героїв (реєстр. 

№4506, н.д.О.Савчук)  

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

В.Коваленко 

І.Казімірова 

227.  
Проект Закону про енергетичну ефективність (реєстр. №4507, 

н.д. С.Нагорняк, М.Бондар, А.Шкрум, І.Юнаков та інші) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

І.Юнаков 

С.Прітчіна 

І.Казімірова 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70577
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70579
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70582
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70583
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70592
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70633
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70682
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70685
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70687
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228.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

комерційний облік теплової енергії та водопостачання» щодо 

оснащення будівель вузлами комерційного обліку за рахунок 

оператора зовнішніх мереж (реєстр. №4508, н.д. А.Ляшенко) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна 

І.Казімірова 

229.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо захисту бджільництва від небезпечних робіт (реєстр. 

№4510, н.д. Л.Василенко, Г.Михайлюк, А.Шкрум, К.Рудик, 

М.Нікітіна, А.Осадчук)  

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Ю.Пилявський 

230.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

землеустрій» щодо уніфікації деяких видів документації із 

землеустрою (реєстр. №4515, КМУ, Д.Шмигаль) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар 
В.Коваленко 

231.  

Проект Постанови про визначення місцезнаходження та 

юридичної адреси ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» у 

м.Бориспіль (реєстр. №4519, н.д. А.Скороход) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір 

Ю.Пилявський 

О.Данилюк 

І.Казімірова 

232.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо управління культурною спадщиною за участю 

територіальних громад та інститутів громадянського суспільства 

(реєстр. №4523, н.д. О.Савчук, А.Поляков, П.Бакунець)  

 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

І.Казімірова 

В.Коваленко 

233.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

комбіноване виробництво теплової та електричної енергії 

(когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» 

щодо розвитку високоефективної когенерації (реєстр. №4527, 

КМУ, Д.Шмигаль) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

І.Юнаков 

С.Прітчіна 

І.Казімірова 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70692
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70695
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70701
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70705
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70709
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70722
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234.  

Проект Закону про конституційну процедуру (реєстр. №4533, 

н.д. Д.Монастирський, О.Совгиря, А.Славицька, М.Бабенко, 

Т.Батенко, А.Радіна, Д.Разумков, О.Корнієнко, Р.Стефанчук та 

інші) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Данилюк 

Т.Кирилюк 

Ю.Пилявський 

235.  

Проект Закону про процедуру розгляду справ і виконання 

рішень Конституційного Суду України (реєстр. №4533-1, н.д. 

Р.Павленко, С.Федина та інші) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Данилюк 

Т.Кирилюк 

Ю.Пилявський 

236.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо заборони розміщення 

реклами на автошляхах (реєстр. №4534, н.д.Р.Стефанчук, 

О.Ткаченко, Г.Михайлюк, С.Литвиненко, М.Павлюк, С.Бабак та 

інші)  

протягом 

сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір 
Ю.Пилявський 

237.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 (реєстр. №4540, КМУ, Д.Шмигаль) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір 
Ю.Пилявський 

238.  

Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо відповідальності за декларування недостовірної 

інформації та неподання декларації (реєстр. №4548, н.д. 

Я.Юрчишин, В.Цабаль, О.Устінова, О.Стефанишина, 

С.Рахманін, Р. Лозинський та інші) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
І.Ляшко 

239.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запобігання руйнуванню та знищенню нерухомої 

культурної спадщини (реєстр. №4561, н.д. М.Потураєв, 

Є.Кравчук, Д.Гурін, Г.Бондар, І.Констанкевич та інші) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

І.Казімірова 

В.Коваленко 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70729
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70801
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70733
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70748
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70760
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70779


 86 

№ п/п Питання, 

 які виносяться  на  розгляд  Комітету 

Строк 

розгляду 

 в  

Комітеті 

Відповідальні   

за  підготовку 

члени  Комітету 

Відповідальні  

за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

240.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

фізичну культуру і спорт» (щодо діяльності фізкультурно-

спортивних товариств «Динамо», «Колос», «Спартак» та 

«Україна») (реєстр. №4569, н.д. Г.Мазурашу, А.Пушкаренко, 

О.Ковальова, О.Гринчук та інші) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Т.Корнієнко 

І.Ляшко 

241.  

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо додаткової підтримки платників податків у 2021 

році (реєстр. №4571, н.д. Я.Железняк, Г.Васильченко, В.Цабаль, 

К.Рудик) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

242.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Фонд 

державного майна України» та інших законодавчих актів 

України щодо сприяння залученню інвестицій в процесі 

приватизації та оренди державного і комунального майна 

(реєстр. №4572, н.д. Р.Підласа, О.Дунда, О.Корнієнко, 

Л.Буймістер, Д.Арахамія, О.Шуляк, Д.Гурін, А.Клочко та інші) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

Т.Корнієнко 

О.Данилюк 

243.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо коштів від приватизації об’єктів державної 

власності (реєстр. №4575, н.д. Р.Підласа, О.Корнієнко, 

Л.Буймістер, Д.Арахамія, О.Шуляк, В.Безгін, О.Дунда, Д.Гурін, 

А.Клочко та інші)  

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

244.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо врегулювання окремих питань у сфері метрології, надання 

житлово-комунальних послуг та захисту прав споживачів 

(реєстр. №4576, н.д. А.Скороход, А.Поляков, О.Юрченко, 

Ю.Загородній, Д.Лубінець) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна 

І.Казімірова 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70787
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70789
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70793
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70795
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за  забезпечення 

підготовки  

працівники 

секретаріату 

Комітету 

245.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або 

газорозподільної системи (реєстр. №4578, КМУ, Д.Шмигаль) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Дунда 

В.Коваленко 

І.Казімірова 

246.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів 

автомобільним та міським електричним транспортом (реєстр. 

№4583, КМУ, Д.Шмигаль) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір 

М.Маценко 

Ю.Пилявський 

247.  

Проект Закону про внесення змін до додатку № 3 до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо 

збільшення видатків на виплату пільг і житлових субсидій 

громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого 

газу у зв’язку з підвищенням тарифів на житлово-комунальні 

послуги (реєстр. №4585, н.д. І.Геращенко та інші) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

І.Гузь 

О.Літвінов 

В.Рубльов 

С.Прітчіна 

І.Казімірова 

248.  
Проект Закону про захист рослин (реєстр. №4600, н.д. 

Д.Соломчук, М.Мезенцева, М.Кучер, О.Вінтоняк та інші) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 
Т.Корнієнко 

249.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

дошкільну освіту» щодо забезпечення територіальної 

доступності дошкільної освіти (реєстр. №4604, н.д. В.Неклюдов, 

С.Штепа, В.Арешонков, А.Клочко, О.Мережко та інші) 

протягом 

сесії 

В.Безгін 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 

250.  

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо підтримки громадських об’єднань осіб з 

інвалідністю (реєстр. №4607, н.д. М.Бабенко, С.Мінько, 

В.Тимофійчук, А.Клочко, А.Пушкаренко, Л.Білозір та інші) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 
О.Маковський 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70802
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70814
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70816
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70832
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70836
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70839
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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 

251.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо запровадження 

відповідальності за виведення конденсату від розміщених на 

фасадах будинків (будівель, споруд) приладів охолодження 

(кондиціонерів) у не пристосовані для цього місця (реєстр. 

№4619, н.д. С.Гривко) 

протягом 

сесії 

 

А.Клочко 

О.Дунда 

 

О.Бочарова 

І.Казімірова 

252.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій 

(реєстр. №4623, КМУ, Д.Шмигаль) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 
І.Ляшко 

253.  

Проект Постанови про невідкладні заходи в сфері 

енергоефективності, спрямовані на зниження витрат 

домогосподарств на енергоносії (реєстр. №4625, н.д. І.Совсун, 

К.Рудик, В.Цабаль, Я.Юрчишин, Р.Умєров, Н.Піпа, Я.Рущишин, 

Р.Лозинський та інші) 

протягом 

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

І.Юнаков 

С.Прітчіна 

І.Казімірова 

254.  

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України» 

щодо порядку організації та проведення військового 

поховального ритуалу (реєстр. №4636, н.д. І.Фріз, М.Бондар, 

І.Геращенко, С.Федина та інші)  

 

протягом 

сесії 

 

А.Клочко 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

 

В.Коваленко 

І.Казімірова 

 

255.  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо правового забезпечення наявності іноземного 

громадянства (підданства) у громадян України (реєстр. №4640, 

н.д. О.Дунда, О.Аліксійчук, Д.Микиша) 

 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

Т.Кирилюк 

О.Кириленко 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70863
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70870
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70876
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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 

256.  

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу 

України щодо вдосконалення відповідальності за декларування 

недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування (реєстр. №4651, ПУ В.Зеленський) 

протягом 

сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір 

Ю.Пилявський 

М.Маценко 

 

257.  

Проект Постанови про визначення археологічного віку міста 

Кременчук Кременчуцького району Полтавської області та 

офіційну дату заснування (реєстр. №4654, н.д. О.Мовчан) 

протягом 

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 
Ю.Гарбуз 

258.  

Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії 

Верховної Ради України для здійснення парламентського 

контролю за розслідуваннями фактів, які сприяли тимчасовій 

окупації Автономної Республіки Крим (реєстр. №4657, н.д. 

Є.Богуцька) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

Т.Корнієнко 

О.Данилюк 

 

259. \ 

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо порушення порядку 

використання державного гімну України та гімнів іноземних 

держав органами місцевого самоврядування (реєстр. №4660, н.д. 

А.Костюх) 

протягом 

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Гузь 

Л.Білозір 

О.Пилявський 

Л.Дмитрук 

О.Данилюк 

260.  

Проект Закону про внесення змін до статті 32 Закону України 

"Про повну загальну середню освіту" щодо доступності повної 

загальної середньої освіти  (реєстр. №4665, н.д. Ю.Тимошенко, 

М.Волинець, І.Кириленко, В.Наливайченко, В.Гриб, 

О.Кучеренко) 

протягом 

сесії 

В.Безгін 

О.Корнієнко 
О.Данилюк 
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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 службу в органах місцевого 

самоврядування» 

протягом  

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

А.Малюга 

О.Маковський 

І.Ляшко 

3.  Про виконання Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні» 

протягом  

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

А.Малюга 

Т.Корнієнко 

О.Данилюк 

4.  Про виконання Закону України  

«Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» 

 

протягом  

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

А.Малюга 

Ю.Гарбуз 

 

5.  Про виконання Закону України 

 «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо впорядкування окремих 

питань організації та діяльності органів 

місцевого самоврядування і районних 

державних адміністрацій» 

 

протягом  

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

А.Малюга 

Ю.Гарбуз 

 

6.  Про виконання Постанови Верховної Ради 

України «Про утворення та ліквідацію 

районів» 

протягом  

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

А.Малюга 

Ю.Гарбуз 
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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  

7.  Про виконання Закону України  

«Про співробітництво територіальних 

громад» 

протягом  

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

 

А.Малюга 

Ю.Пилявський 

М.Маценко 

Ю.Гарбуз 

8.  Про виконання Закону України  

«Про засади державної регіональної 

політики» 

 

протягом  

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

 

А.Малюга 

Ю.Пилявський 

М.Маценко 

О.Данилюк 

9.  Про виконання Закону України  

«Про стимулювання розвитку регіонів» 

протягом  

сесії 

І.Гузь 

В.Рубльов 

 

А.Малюга 

Ю.Пилявський 

М.Маценко 

О.Данилюк 

10.  Про виконання Закону України  

«Про адміністративні послуги» 

 

протягом  

сесії 

І.Гузь 

Л.Білозір 

А.Малюга 

М.Маценко 

Ю.Пилявський 

О.Данилюк 

 

11.  Про виконання Виборчого кодексу України протягом  

сесії 

А.Загоруйко А.Малюга 

В.Каніковська 

О.Данилюк 

12.  Про виконання Закону України  

«Про Центральну виборчу комісію» 

протягом  

сесії 

А.Загоруйко А.Малюга 

О.Кириленко 

В.Каніковська 

О.Данилюк 
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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  

13.  Про виконання Закону України  

«Про Державний реєстр виборців» 

протягом  

сесії 

А.Загоруйко А.Малюга 

В.Каніковська 

О.Данилюк 

14.  Про виконання Закону України  

«Про Кабінет Міністрів України» 

протягом  

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

А.Малюга 

І.Ляшко 

О.Маковський 

Т.Кирилюк 

15.  Про виконання Закону України  

«Про центральні органи виконавчої влади» 

протягом  

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

А.Малюга 

І.Ляшко 

О.Маковський 

Т.Кирилюк 

 

16.  Про виконання Закону України  

«Про місцеві державні адміністрації» 

протягом  

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

А.Малюга 

О.Данилюк 

Ю.Пилявський 

17.  Про виконання Закону України  

«Про очищення влади»  

протягом  

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

А.Малюга 

Т.Кирилюк 

О.Маковський 

І.Ляшко 

 

18.  Про виконання Закону України  

«Про органи самоорганізації населення» 

протягом  

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

А.Малюга 

І.Ляшко 

О.Кириленко 

О.Маковський 
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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  

19.  Про виконання Закону України  

«Про статус депутатів місцевих рад» 

протягом  

сесії 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 

А.Малюга 

І.Ляшко 

О.Кириленко 

О.Данилюк 

20.  Про виконання Закону України  

«Про регулювання містобудівної діяльності» 

протягом  

сесії 

А.Клочко 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

О.Дунда 

А.Малюга 

І.Казімірова 

В.Коваленко 

О.Бочарова 

21.  Про виконання Закону України  

«Про основи містобудування» 

протягом  

сесії 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

А.Малюга 

І.Казімірова 

В.Коваленко 

22.  Про виконання Закону України  

«Про архітектурну діяльність» 

протягом  

сесії 

О.Шуляк 

І.Юнаков 

О.Дунда 

А.Малюга 

І.Казімірова 

 

23.  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 

24.  Про виконання Закону України  

«Про приватизацію державного житлового 

фонду» 

протягом  

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

А.Малюга 

І.Казімірова 

С.Прітчіна 

25.  Про виконання Закону України  

«Про житловий фонд соціального 

призначення» 

протягом  

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

А.Малюга 

І.Казімірова 

С.Прітчіна 
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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  

26.  Про виконання Закону України 

 «Про об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» 

протягом  

сесії 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

А.Малюга 

І.Казімірова 

В.Коваленко 

27.  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 

28.  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 

В.Безгін 

 

А.Малюга 

Т.Корнієнко 

О.Данилюк  

 

29.  Про виконання Постанови Верховної Ради 

України «Про оголошення конкурсу на 

кращий ескіз великого Державного Герба 

України» 

протягом  

сесії 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Ю.Пилявський 

Л.Дмитрук 

Ю.Гарбуз 

30.  Про затвердження звіту Комітету за період 

роботи п’ятої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання 

січень 

2021 року 

Д.Ісаєнко А.Малюга 

Ю.Гарбуз 

О.Данилюк 

О.Маковський 

І.Казімірова 

О.Падалко 
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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  

31.  Моніторинг стану виконання центральними 

органами виконавчої влади завдань, 

визначених законами, постановами 

Верховної Ради України 

 

протягом  

сесії 

 

Д.Ісаєнко 

А.Малюга 

О.Данилюк  

О.Падалко 

К.Маленівська 

32.  Моніторинг стану виконання місцевими 

органами влади рішень комітету, 

застосування роз’яснень 

 

 

протягом  

сесії 

 

Д.Ісаєнко 

А.Малюга 

О.Данилюк  

О.Падалко  

К.Маленівська 
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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. Парламентські слухання  

«Захист інвестицій в житлову нерухомість та 

шляхи вирішення проблем постраждалих 

інвесторів» 

Рішення 

Комітету 

від 

04.12.2019  

 

А.Клочко 

О.Шуляк 

А.Стріхарський  

О.Літвінов 

О.Дунда 

А.Малюга 

І.Казімірова 

В.Коваленко 

С.Прітчіна 

дата буде 

визначена 

Парламентом 

України 

після 

завершення 

карантину 
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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 виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Дата та місце 

проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення 

підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу  

1.  Круглий стіл  

«Староста в громаді: статус, мета 

та завдання» 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину або на 

платформі ZOOM 

 

(18 лютого) 

А.Клочко 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

А.Малюга, Т.Корнієнко, О.Данилюк, 

Ю.Гарбуз 

спільно з Міністерством розвитку громад та 

територій України, Швейцарсько-

українським проектом «Підтримка 

децентралізації в Україні» DESPRO,  

асоціаціями органів місцевого 

самоврядування 

 

2.   Круглий стіл 

«Впровадження ескроу-рахунків 

та проектного фінансування 

житлового будівництва» 

 

 

 

 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину або на 

платформі ZOOM 

(24 лютого) 

О.Шуляк 

 

А.Малюга, І.Казімірова, В.Коваленко 

спільно з Комітетом з питань фінансів, 

податкової та митної політики, з 

Міністерством розвитку громад та територій 

України, Міністерством фінансів України, 

Національним банком України, 

Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку, профільними асоціаціями 

 

 

 

3.  Круглий стіл  дата та місце 

проведення будуть 

А.Клочко 

Р.Лозинський 

А.Малюга, Т.Корнієнко, О.Данилюк 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Дата та місце 

проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення 

підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу  

«Нова редакція Закону України 

«Про місцеве самоврядування в 

Україні» через призму 

Європейської хартії місцевого 

самоврядування» 

 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину або на 

платформі ZOOM 

 

(25 лютого) 

В.Безгін 

О.Корнієнко 

 

спільно з Міністерством розвитку громад та 

територій України, Програмою Ради Європи 

«Децентралізація і реформа публічної 

адміністрації в Україні», Програми «U-

LEAD з Європою», Проектом USAID 

«Розробка курсу на зміцнення місцевого 

самоврядування в Україні» ПУЛЬС, 

Проектом USAID «Децентралізація 

приносить кращі результати та 

ефективність» DOBRE, Проектом USAID 

«Ініціатива секторальної підтримки 

громадянського суспільства України», 

асоціаціями органів місцевого 

самоврядування 

4.  Комітетські слухання  

«Публічні консультації як 

інструмент демократії участі. 

Світові практики та стандарти» 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину або на 

платформі ZOOM 

 

(орієнтовно 

березень) 

 

 

А.Клочко 

А.Загоруйко 

А.Малюга, І.Ляшко, Т.Кирилюк, 

О.Кириленко, О.Маковський 

спільно з Секретаріатом Кабінету Міністрів 

України, Міністерством юстиції України, 

Офісом Координатора проектів ОБСЄ в 

Україні, Програмою USAID «РАДА: 

відповідальність, підзвітність, 

демократичне парламентське 

представництво», Програмами Ради Європи 

«Децентралізація і реформа публічної 

адміністрації в Україні», «Сприяння участі 

громадян у демократичному процесі 

прийняття рішень в Україні», 



 99 

№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Дата та місце 

проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення 

підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу  

Представництвом ЄС в Україні, Програмою 

підтримки вдосконалення врядування та 

менеджменту (SIGMA), Проектом ЄС 

«Підтримка комплексної реформи 

державного управління в Україні» EU4PAR, 

Проектом USAID «Децентралізація 

приносить кращі результати та 

ефективність» DOBRE, Національним 

демократичним інститутом в Україні (NDI), 

Проектом USAID «Ініціатива секторальної 

підтримки громадянського суспільства 

України», асоціаціями органів місцевого 

самоврядування 

 
5.  Круглий стіл 

«Реформування системи 

архітектурно-будівельного 

контролю в Україні» 

 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину або на 

платформі ZOOM 

 

(орієнтовно 

 березень) 
 

 

А.Клочко 

О.Шуляк 

О.Дунда 

Г.Бондар  

А.Малюга, І.Казімірова,  В.Коваленко 

спільно з Міністерством розвитку громад та 

територій України, асоціаціями органів 

місцевого самоврядування, Конфедерацією 

будівельників України,  громадською 

організацією  «Разом проти корупції» 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Дата та місце 

проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення 

підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу  

6.  Круглий стіл 

«Утворення Київської 

агломерації як перспектива 

розвитку столичного регіону» 

дата проведення 

буде визначена в 

робочому порядку  

 

(орієнтовно 

 березень) 

 

м.Буча, 

Київська обл. 

 

А.Клочко 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

А.Малюга, Ю.Гарбуз, Ю.Пилявський, 

К.Маленівська 

спільно з Міністерством розвитку громад та 

територій України, Програмою Ради Європи 

«Децентралізація і реформа публічної 

адміністрації в Україні», проектом USAID 

«Розробка курсу на зміцнення місцевого 

самоврядування в Україні» ПУЛЬС, 

асоціаціями органів місцевого 

самоврядування 

7.  Круглий стіл з обговорення 

проблемних питань просторового 

планування та містобудівної 

документації, проектування та 

будівництва об’єктів соціальної 

сфери та інженерного 

забезпечення, методів 

ефективного законодавчого 

регулювання нового будівництва 

в зонах охорони пам’яток, 

буферних зонах об’єктів 

всесвітньої спадщини, історичних 

ареалах населених місць 

 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину або на 

платформі ZOOM 

 

(орієнтовно  

березень) 

А.Клочко 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

О.Дунда 

А.Малюга, І.Казімірова, В.Коваленко, 

спільно з Міністерством розвитку громад та 

територій України, ДП Українським 

державним науково-дослідним інститутом 

проектування міст «Діпромісто» імені 

Ю.Білоконя, Національною Спілкою 

Архітекторів України, з німецько-

українським проектом «Інтегрований 

розвиток міст в Україні II», що виконується 

федеральною компанією Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ), яка діє за дорученням Федерального 

міністерства економічного співробітництва 

та розвитку Німеччини (BMZ), асоціаціями 

органів місцевого самоврядування 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Дата та місце 

проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення 

підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу  

8.  Комітетські слухання 

«Державна регіональна політика: 

виклики, ризики, можливості» 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину або на 

платформі ZOOM  

(орієнтовно 

 березень) 

А.Клочко 

І.Гузь 

В.Рубльов 

Д.Микиша 

А.Малюга, Ю.Пилявський, М.Маценко, 

О.Данилюк 

спільно з Міністерством розвитку громад та 

територій України, громадською 

організацією «Інститут громадянського 

суспільства», асоціаціями органів місцевого 

самоврядування 

 

 

 

 

9.  Круглий стіл  

«Сучасний стан та проблеми 

благоустрою в населених 

пунктах. Законодавче 

регулювання благоустрою в 

об’єднаних територіальних 

громадах» 

 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину або на 

платформі ZOOM 

 

(орієнтовно  

квітень) 

 

 

 

 

А.Клочко 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

А.Малюга, В.Коваленко, І.Казімірова 

спільно з Міністерством розвитку громад та 

територій України, асоціаціями органів 

місцевого самоврядування 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Дата та місце 

проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення 

підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу  

10.  Круглий стіл 

«Шляхи законодавчого 

забезпечення утворення міських 

агломерацій» 

дата проведення 

буде визначена в 

робочому порядку 

 

(орієнтовно 

 квітень) 

 

м.Львів, 

Львівська обл. 

А.Клочко 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

А.Малюга, Ю.Гарбуз, Ю.Пилявський, 

К.Маленівська 

спільно з Міністерством розвитку громад та 

територій України, Програмою Ради Європи 

«Децентралізація і реформа публічної 

адміністрації в Україні», проектом USAID 

«Розробка курсу на зміцнення місцевого 

самоврядування в Україні» ПУЛЬС», 

асоціаціями органів місцевого 

самоврядування 

 

11.  Комітетські слухання 

«Професійне навчання публічних 

службовців: європейський досвід 

та перспективи для України»  

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину або на 

платформі ZOOM 

 

(орієнтовно  

квітень) 

О.Качура 

О.Корнієнко 

 

А.Малюга, О.Маковський, І.Ляшко 

спільно з Національним агентством України 

з питань державної служби,  Міністерством 

освіти і науки України, Секретаріатом 

Кабінету Міністрів України, 

Представництвом ЄС в Україні, Програмою 

підтримки вдосконалення врядування та 

менеджменту (SIGMA), Проектом ЄС 

«Підтримка комплексної реформи 

державного управління в Україні» EU4PAR, 

Швейцарсько-українським проектом 

«Децентралізація для розвитку 

демократичної освіти» DECIDE, 

асоціаціями органів місцевого 

самоврядування 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Дата та місце 

проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення 

підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу  

12.  Круглий стіл  

«Виборчі фінанси та проблемні 

питання щодо підзвітності 

політичних ресурсів у виборчому 

процесі» (в рамках діяльності 

Робочої групи Комітету щодо 

напрацювання комплексних змін у 

виборче законодавство з метою 

уніфікації механізмів правового 

регулювання виборчого процесу в 

Україні) 

 

 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину або на 

(орієнтовно  

квітень) 

А.Клочко 

А.Загоруйко 

О.Корнієнко 

А.Малюга, В.Каніковська, О.Кириленко, 

Л.Дмитрук, О.Данилюк 

спільно з Центральною виборчою комісією, 

Всеукраїнською громадською організацією 

«Громадянська мережа «ОПОРА», 

асоціаціями органів місцевого 

самоврядування 

 

13.  Публічне обговорення 

«Інформаційне забезпечення 

виборів, просвіта та ефективне 

регулювання агітації, у тому 

числі в соціальних мережах» 

(в рамках діяльності Робочої групи 

Комітету щодо напрацювання 

комплексних змін у виборче 

законодавство з метою уніфікації 

механізмів правового регулювання 

виборчого процесу в Україні) 

 

 

 

 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину або на 

платформі ZOOM 

 

(орієнтовно  

 квітень - травень) 

 

А.Клочко 

А.Загоруйко 

О.Корнієнко 

А.Малюга, В.Каніковська, О.Кириленко, 

Л.Дмитрук, О.Данилюк 

спільно з Центральною виборчою комісією, 

Всеукраїнською громадською організацією 

«Громадянська мережа «ОПОРА», 

асоціаціями органів місцевого 

самоврядування 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Дата та місце 

проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення 

підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу  

14.  Круглий стіл 

«Аналіз законодавчого  

регулювання реставрації 

нерухомих об’єктів культурної 

спадщини» 

дата буде визначена 

в робочому порядку 

після завершення 

карантину або на 

платформі ZOOM 

 

(орієнтовно  

травень)  

А.Клочко 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

А.Малюга, І.Казімірова, В.Коваленко, 

С.Прітчіна 

спільно з Міністерством розвитку громад та 

територій України, Міністерством культури 

та інформаційної політики України, 

асоціаціями органів місцевого 

самоврядування 

 

15.  Круглий стіл 

«Комплексна реконструкція 

кварталів (мікрорайонів) 

застарілого житлового фонду: 

проблеми та перспективи» 

  

 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину або на 

платформі ZOOM 
 

(орієнтовно 

 травень) 

А.Клочко 

О.Шуляк 

О.Дунда 

Г.Бондар  

А.Малюга, І.Казімірова, В.Коваленко, 

О.Бочарова 

спільно з Міністерством розвитку громад та 

територій України, ДП Українським державним 

науково-дослідним інститутом проектування 

міст «Діпромісто» імені Ю.Білоконя, 

Будівельною палатою України, Конфедерацією 

будівельників України, асоціаціями органів 

місцевого самоврядування 

16.  Круглий стіл 

«Доступні адміністративні 

послуги як індикатор реформи 

децентралізації» 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину або на 

платформі ZOOM 

(орієнтовно  

червень) 

І.Гузь 

Л.Білозір  

А.Малюга, М.Маценко, Ю.Пилявський,  

О.Данилюк 

спільно з Міністерством цифрової 

трансформації України, Міністерством розвитку 

громад та територій України, Всеукраїнською 

асоціацією Центрів надання адміністративних 

послуг, Центром політико-правових реформ 

(ЦППР), асоціаціями органів місцевого 

самоврядування 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Дата та місце 

проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення 

підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу  

17.  Круглий стіл  

«Окремі аспекти запровадження 

та функціонування інституту 

префекта в Україні» 

 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину або на 

платформі ZOOM 

 

(орієнтовно  

червень) 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

В.Безгін 

А.Малюга, І.Ляшко, К.Маленівська,  

О.Данилюк, О.Маковський 

спільно з Міністерством розвитку громад та 

територій України, Програмою Ради Європи 

«Децентралізація і реформа публічної 

адміністрації в Україні», асоціаціями 

органів місцевого самоврядування 

 

 

 

 

 

18.  Круглий стіл  

Моніторинг спроможності 

територіальних громад в 

контексті реформи місцевого 

самоврядування 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину або на 

платформі ZOOM 

 

(орієнтовно  

липень) 

 

А.Клочко 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

А.Малюга, Ю.Гарбуз, Ю.Пилявський, 

К.Маленівська 

спільно з Міністерством розвитку громад та 

територій України, Швейцарсько-

українським проектом «Підтримка 

децентралізації в Україні» DESPRO, 

асоціаціями органів місцевого 

самоврядування 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Дата та місце 

проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення 

підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу  

19.  Круглий стіл  

«Виборчий кодекс України: 

практика застосування та 

напрями реформування» 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину або на 

платформі ZOOM 

 

(орієнтовно  

липень) 

 

 

 

А.Клочко 

А.Загоруйко 

О.Корнієнко 

А.Малюга, В.Каніковська, О.Кириленко, 

Л.Дмитрук, О.Данилюк 

спільно з Центральною виборчою комісією, 

Всеукраїнською громадською організацією 

«Громадянська мережа «ОПОРА», 

Міжнародною фундацією виборчих систем 

(IFES) в Україні, Офісом Координатора 

проектів ОБСЄ в Україні, Всеукраїнською 

громадською організацією «Комітет 

виборців України», Національним 

демократичним інститутом в Україні (NDI), 

Програмою Ради Європи «Підтримка 

конституційних і правових реформ, 

конституційне правосуддя та надання 

допомоги Верховній Раді у проведенні 

реформ, спрямованих на підвищення її 

ефективності», проектом Ради Європи 

«Підтримка прозорості, інклюзивності та 

чесності виборчої практики в Україні», 

Швейцарсько-українським проектом 

«Підтримка децентралізації в Україні» 

DESPRO, , асоціаціями органів місцевого 

самоврядування 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Дата та місце 

проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення 

підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу  

20.  Виїзне засідання Комітету  

«Впровадження реформи 

децентралізації на Волині» 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину  

 

 

А.Клочко 

І.Гузь 

В.Рубльов 

В.Безгін 

А.Малюга, Ю.Гарбуз, Ю.Пилявський, 

М.Маценко 

спільно з Міністерством розвитку громад та 

територій України, Волинською обласною 

радою, Волинською обласною державною 

адміністрацією, Шведсько-українським 

проектом «Підтримка децентралізації в 

Україні», асоціаціями органів місцевого 

самоврядування 

 

 

 

 

21.  Виїзне засідання Комітету 

«Впровадження реформи 

децентралізації на прикладі 

Харківської області»  

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину  

  

 

А.Клочко 

В.Безгін 

О.Літвінов  

Д.Микиша  

А.Малюга, Ю.Гарбуз, Ю.Пилявський, 

М.Маценко 

спільно з Міністерством розвитку громад та 

територій України, Харківською обласною 

радою, Харківською обласною державною 

адміністрацією, Шведсько-українським 

проектом «Підтримка децентралізації в 

Україні», асоціаціями органів місцевого 

самоврядування 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Дата та місце 

проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення 

підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу  

22.  Виїзне засідання Комітету  

«Впровадження реформи 

децентралізації на Закарпатті» 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину 

 

 

 

А.Клочко 

В.Безгін 

В.Балога 

А.Малюга, Ю.Гарбуз, Ю.Пилявський, 

М.Маценко 

спільно з Міністерством розвитку громад та 

територій України, Програмою Ради Європи 

«Децентралізація і реформа публічної 

адміністрації в Україні», Закарпатською 

обласною радою, Закарпатською обласною 

державною адміністрацією, асоціаціями 

органів місцевого самоврядування 

 

23.  Виїзне засідання Комітету  

«Впровадження реформи 

децентралізації в Київській 

області» 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в 

робочому порядку 

після завершення 

карантину 

 

 

 

А.Клочко 

В.Безгін 

О.Дунда 

А.Малюга, Ю.Гарбуз, Ю.Пилявський, 

М.Маценко 

спільно з Міністерством розвитку громад та 

територій України, Програмою Ради Європи 

«Децентралізація і реформа публічної 

адміністрації в Україні», Київською 

обласною радою, Київською обласною 

державною адміністрацією, асоціаціями 

органів місцевого самоврядування 

 

 


