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Проєкт Закону про внесення 
змін до Закону України «Про 
органи самоорганізації 
населення» щодо  
удосконалення порядку 
організації, діяльності та 
припинення органу 
самоорганізації населення 

Жовтень 2021 р. Мінрегіон Мінрегіоном розроблено проєкт Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про органи самоорганізації 
населення» щодо удосконалення порядку організації, 
діяльності та припинення органу самоорганізації населення» 
(далі – проєкт Закону).
Для залучення громадян до участі в управлінні державними 
справами, формуванні  державної  політики  проєкт  Закону  в   
порядку визначеному постановою Кабінету Міністрів України 
від 3 листопада 2010 р. № 996  в період 
з 4 по 24 серпня 2021 р. пройшов процедуру громадського 
обговорення.
Для попереднього узгодження окремих положень проєкту 
Закону Мінрегіон ініціював попередні консультації з 
Асоціацією сприяння самоорганізації  населення  та  
всеукраїнським  асоціаціям  органів  місцевого самоврядування 
за результатами яких 6 вересня 2021 р проведено 
узгоджувальну нараду із вказаними асоціаціями, 
представниками органів самоорганізації населення та 
експертами.
Відповідно до вимог § 33, 37, 37-1, 38 Регламенту Кабінету 
Міністрів України, затвердженого Мінрегіон листом від 16 
вересня 2021 р. № 7/34.2/13850-21 надіслав  проєкт Закону на 
погодження заінтересованим сторонам (у десятиденний строк). 
Після отримання відповідних пропозицій (погоджень) проєкт 
Закону буде надісланий (орієнтовно 1 жовтня 2021р.) до 



Міністерства юстиції України для проведення правової 
експертизи та (орієнтовно 1 жовтня 2021р.)  Національного 
агентства з питань запобігання корупції для проведення 
антикорупційної експертизи з метою його подальшого подання 
(орієнтовно 11 жовтня 2021р.)  на розгляд Кабінету Міністрів 
України.
Разом з тим, Мірегіоном спільно з ГО «Асоціація сприяння 
самоорганізації населення» та Міжнародним фондом 
«Відродження» заплановано проведення 1 жовтня 2021 р. 
відкритого діалогу «Побудова ефективної правової основи 
інструментів участі жителів громад у вирішенні питань 
місцевого значення» за участі народних депутатів України, 
представників органів місцевого самоврядування та їх 
асоціацій, органів самоорганізації населення, громадських 
організацій, під час якого буде обговорено питання 
удосконалення Закону України «Про органи самоорганізації 
населення». 

Проєкт Закону про префектів Листопад 2021 р. Мінрегіон Мінрегіоном напрацьовано концепцію прєкту Закону про 
префектів положення якого мають узгоджуватися із 
положенням змін до Конституції України в частині 
децентралізації.
На сьогодні тривають консультації щодо пошуку консенсусних 
позицій змін до Конституції України в частині децентралізації 
влади, напрацьованих за результатами консультацій, для 
подальшого подання Комісії з правових реформ 
(Конституційна комісія).  
Таким чином, подальша робота щодо проєкту Закону буде 
активізована після фіналізації проєкту змін до Конституції 
України. 

Проєкт Закону про внесення 
змін до Закону України «Про 
місцеве самоврядування в 
Україні» (разом із змінами до 
Конституції України)

Листопад 2021 р. Мінрегіон На сьогодні тривають консультації щодо пошуку консенсусних 
позицій змін до Конституції України в частині децентралізації 
влади, напрацьованих за результатами консультацій, для 
подальшого подання Комісії з правових реформ 
(Конституційна комісія).  



Разом з тим, беручи до уваги нагальну необхідність приведення 
законодавства про місцеве самоврядування в частині 
повноважень органів місцевого самоврядування у 
відповідність до нового адміністративно-територіального 
устрою України і змін до бюджетного законодавства, 
Мінрегіоном розроблено проєкт Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» щодо розподілу повноважень органів місцевого 
самоврядування у зв’язку зі зміною адміністративно-
територіального устрою».
Проєкт Закону у відповідності до вимог Регламенту Кабінету 
Міністрів України погоджені із заінтересованими органами 
виконавчої влади, всеукраїнськими асоціаціями органів 
місцевого самоврядування, Міністерством юстиції України та 
Національним агентством з питань запобігання корупції та 
листами від 12.07.2021 № 1/34.2/2591-21 надіслано на розгляд 
Кабінету Міністрів України.
За результатами розгляду на засіданні Урядового комітету з 
питань економічної, фінансової політики, паливно-
енергетичного комплексу, розвитку громад і територій та 
захисту довкілля 09.09.2021 Мінрегіону доручено  
доопрацювати проєкт Закону з Мінекономіки, Міноборони, 
Укрдержархівом, ДРС, Секретаріатом Кабінету Міністрів 
України.
Листом від 10.09.2021 № 7/34.2/13455-21 Мінрегіон надіслав на 
погодження визначеним міністерствам та іншим центральним 
органам виконавчої влади доопрацьований проєкт Закону на 
погодження.
За результатом отриманих пропозицій Мінрегіоном 21.09.2021 
проведено узгоджувальну нараду щодо врегулювання 
розбіжностей окремих положень проєктів законів України.
Листом від 27.09.2021 № 1/34.2/3495-21 доопрацьований 
проєкт Закону повторно внесено на розгляд Кабінету Міністрів 
України.



Проєкт Закону про 
комунальну власність

Грудень 2021 р. Мінрегіон Мінрегіоном розроблено проєкт Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» щодо комунальної власності» (далі – проєкт Закону).
З метою координації зусиль та узгодження основних позицій 
проєкту Закону Мінрегіон листом від 21 вересня 2021 р. 
№ 7/34/14101-21 звернувся всеукраїнських асоціацій органів 
місцевого самоврядування для надання пропозицій.
Крім того, проєкт Закону оприлюднено на сайті Мінрегіону для 
публічного громадського обговорення. 
Після отримання відповідних пропозицій проєкт Закону 
відповідно до вимог § 33, 37, 37-1, 38 Регламенту Кабінету 
Міністрів України, буде надісланий (орієнтовно 15 жовтня 
2021р.) на погодження  заінтересованим сторонам та в 
подальшому до  Міністерства юстиції України (орієнтовно 25 
жовтня 2021р.) для проведення правової експертизи та   
Національного агентства з питань запобігання корупції 
(орієнтовно 25 жовтня 2021р.) для проведення 
антикорупційної експертизи з метою його подальшого подання 
(орієнтовно 5 листопада 2021р.)  на розгляд Кабінету 
Міністрів України. 
Разом з тим, Мінрегіоном за підтримки ГО «Деспро» за участі 
представників центральних органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування та їх асоціацій, громадських 
організацій, народних депутатів України  заплановано 
проведення 5 жовтня 2021 р. публічної дискусія щодо 
удосконалення законодавчих норм, які регулюють питання 
комунальної власності.

Проєкт Житлового кодексу 
України

Вересень 2021 р. Мінрегіон Станом на 30 вересня 2021 року проєкт кодексу відповідно до 
вимог Регламенту Кабінету Міністрів України погоджено із 
заінтересованими органами виконавчої влади, всеукраїнськими 
асоціаціями органів місцевого самоврядування, Міністерством 
юстиції України.
На прохання МВС проєкт кодексу додатково надіслано на 
погодження до ДСНС, Нацполіції, Адміністрації Державної 



прикордонної служби та Державна міграційна служба (лист № 
7/9.3.1/13796-21 від 15.09.2021). Також Національне агентство 
з питань запобігання корупції у своєму листі від 22.09.2021 № 
21-03/70641-21 згідно з ч. 5 ст. 55 Закону України «Про 
запобігання корупції» поінформувало про початок проведення 
антикорупційної експертизи проєкту Житлового кодексу 
України. Враховуючи необхідність додаткових погоджень 
Мінрегіон листом №1/9.3.1/3486-21 від 24.09.2021 звернувся до 
КМУ щодо подовження строку подання проєкту Житлового 
кодексу до 01 грудня 2021 року.

Проєкт Закону України «Про 
створення умов для 
запровадження комплексної 
термомодернізації будівель»

Червень 2021 р. Мінрегіон Законопроєкт подано до Кабінету Міністрів України листом 
Мінрегіону від 19.08.2021№1/29.1/3070-21 для розгляду на 
засіданні Урядового комітету.
На виконання пункту 2 протоколу №3 Урядового комітету з 
питань економічної, фінансової політики, паливно-
енергетичного комплексу, розвитку громад і територій та 
захисту довкілля від 16.09.2021 року, Міністерством розвитку 
громад та територій України надіслано доопрацьований проєкт 
Закону листом від 24.09.2021 №7/29.1/14311-21 до 
Міністерства енергетики України та Державного агентства з 
енергоефективності та енергозбереження України.
Листом Мінрегіону від 01.10.2021 № 1/29.1/3588-21 проєкт акта 
надіслано на розгляд Уряду. Після схвалення Урядом проєкт 
закону буде невідкладно внесено на розгляд Верховної Ради 
України.

Проєкту Закону України 
«Про удосконалення сфери 
поховання» 

(змінено назву: «Про 
внесення змін до Закону 
України «Про поховання та 
похоронну справу»)

Листопад 2021 р. Мінрегіон Мінрегіоном розроблено проєкт Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про поховання та похоронну справу» 
та листом від 27.11.2020 № 7/11/19026-20 надіслано на 
погодження до заінтересованих центральних органів 
виконавчої влади.
Станом на сьогодні законопроєкт відповідно до вимог 
Регламенту Кабінету Міністрів України погоджено із 
заінтересованими органами та соціальними партнерами, 
отримано висновок Міністерства юстиції.



На сьогоднішній день опрацьовуються зауваження НАЗК та 
Мін’юсту, готуються матеріали для проведення 
узгоджувальної наради із цими органами.
Після проведення узгоджувальної наради проєкт Закону 
України буде внесено на розгляд Уряду (орієнтовно до 10 
жовтня), після схвалення Урядом законопроєкт буде 
невідкладно подано до Верховної Ради України.

Проєкт Закону України «Про 
запровадження будівельного 
інформаційного 
моделювання (BIM-
технології) на всіх етапах 
життєвого циклу об’єктів та 
науково-технічного 
супроводу об’єктів 
будівництва, удосконалення 
процедури обстеження 
об’єктів, прийнятих в 
експлуатацію в 
установленому 
законодавством порядку»

Листопад 2021 р. Мінрегіон Відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України 
листом Мінрегіону від 12.07.2021 №7/31/10130-21 проєкт 
Закону надіслано для погодження заінтересованими ЦОВВ.
Листом Мінрегіону від 28.07.2021 №7/31/11110-21 відповідно 
до статті 21 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 
проєкт Закону направлено для погодження Державною 
регуляторною службою України. 
Листами Мінрегіону від 10.09.2021 №7/31/13440-21 та 
№7/31/13437-21 проєкт Закону подано для визначення 
необхідності проведення антикорупційної експертизи 
Національним агентством з питань запобігання корупції та 
проведення правової експертизи Міністерством юстиції 
України.
Станом на 30 вересня 2021 року висновків Національного 
агентства з питань запобігання корупції та Міністерства 
юстиції України не отримано.
Після отримання відповідних висновків, проєкт Закону 
України буде внесено на розгляд Уряду (орієнтовно до 20 
жовтня), після схвалення Урядом законопроєкт буде 
невідкладно подано до Верховної Ради України.

Проєкт Закону України «Про 
сприяння постраждалим 
інвесторам у добудові 
проблемних об’єктів 
незавершеного 

Листопад 2021 р. Мінрегіон Листом Мінрегіону № 7/14.5.2/13886-21 від 16.09.2021 проєкт 
Закону України «Про сприяння постраждалим інвесторам у 
добудові проблемних об’єктів незавершеного житлового 
будівництва» направлено до Державної регуляторної служби  
щодо наявності/відсутності регуляторних процедур.



багатоквартирного 
житлового»

Листом № 7/14.5.2/13966-21 від 17.09.2021 законопроєкт 
направлено асоціаціям органів місцевого самоврядування та  
листом № 7/14.5.2/13967-21 від 17.09.2021 заінтересованим 
центральним органам виконавчої влади  щодо його 
погодження.
Після отримання матеріалів погодження заінтересованих 
органів законопроєкт буде у встановленому порядку надіслано 
до Мін’юсту для здійснення правової експертизи та НАЗК 
(орієнтовно 20 жовтня).
Після отримання відповідних висновків, проєкт Закону 
України буде внесено на розгляд Уряду (орієнтовно до 20 
листопада), після схвалення Урядом законопроєкт буде 
невідкладно подано до Верховної Ради України.


