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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 внесення змін до пункту 10 
Розділу V Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» щодо забезпечення 
права територіальних громад на охорону 
здоров'я та медичну допомогу (реєстр. №5334, 
н.д. С.Гривко)

розглянуто
під час

1-6 сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

Т.Корнієнко
О.Данилюк

2. Проект Закону про внесення змін до пункту 6-1 
Розділу V Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» щодо забезпечення 
конституційного права територіальних громад 
на місцеве самоврядування (реєстр. №5504, н.д. 
С.Гривко, А.Остапенко)

розглянуто
під час

1-6 сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

Т.Корнієнко
Ю.Гарбуз

О.Данилюк

3. 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)

розглянуто
під час

1-6 сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

І.Ляшко
О.Данилюк

Комітет 
пропонує

НЕ включати 
дані 

законопроекти
до порядку 

денного шостої 
сесії, оскільки 
відповідно до 

пункту 2 
частини першої 

статті 114 
Регламенту ВРУ 
прийняв рішення 

за наслідками 
розгляду в 
першому 
читанні їх 
відхилити

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71584
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71929
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70850
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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)

4. Проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» (щодо підвищення ролі 
громадськості у затвердженні на місцевому 
рівні містобудівної документації) (реєстр. 
№5604, н.д. Д.Гурін, Г.Бондар, Л.Білозір, 
О.Аліксійчук, Р.Лозинський та інші)

розглянуто
під час

1-6 сесії

О.Шуляк
Г.Бондар 
О.Дунда

І.Казімірова

5. Проект Закону про внесення змін до статті 
25 Закону України «Про державну службу» 
щодо оптимізації обсягу інформації, 
необхідної для участі у конкурсі на посаду 
державної служби (реєстр. №5773, н.д. 
М.Тищенко, І.Негулевський, М.Лаба, 
І.Кривошеєв, О.Кузнєцов, О.Кабанов)

розглянуто
під час

1-6 сесії

О.Качура
Д.Чорний

О.Маковський
І.Ляшко

6. Проект Закону про внесення змін до статті 
16 Закону України «Про поховання та 
похоронну справу» щодо особливостей 
поховання померлих одиноких громадян 
(реєстр. №6111, н.д. С.Кузьміних, В.Зуб)

розглянуто
під час

1-6 сесії

О.Шуляк
Г.Бондар

В.Коваленко
І.Казімірова

Комітет 
пропонує

НЕ включати 
дані 

законопроекти
до порядку 

денного шостої 
сесії, оскільки 
відповідно до 

пункту 2 
частини першої 

статті 114 
Регламенту ВРУ 
прийняв рішення 

за наслідками 
розгляду в 
першому 
читанні їх 
відхилити

7. Проект Постанови про перейменування села 
Мокріївка Миргородського району 
Полтавської області (реєстр. №3980, н.д. 
О.Кулініч)

- Р.Лозинський
В.Безгін

Ю.Гарбуз
Комітет 

пропонує НЕ 
включати дані 
законопроекти,

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72112
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72522
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72886


5

№ 
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)

8. Проект Постанови про перейменування села 
Борщів Перемишлянського району 
Львівської області (реєстр. №2648, н.д. 
Т.Батенко)

- Р.Лозинський
В.Безгін Ю.Гарбуз

до порядку 
денного шостої 
сесії, оскільки 
вони втратили 
актуальність у 

зв’язку з 
прийняттям 

Законів України 
та Постанов 

ВРУ
9. 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)

розглянуто
під час

1-6 сесії

Р.Лозинський
В.Безгін Ю.Гарбуз

10. 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)

розглянуто
під час

1-6 сесії

Р.Лозинський
В.Безгін Ю.Гарбуз

Комітет 
пропонує

НЕ включати 
дані 

законопроекти
до порядку 

денного шостої 
сесії, оскільки 
відповідно до 

пункту 3 
частини першої 

статті 114 
Регламенту ВРУ 
прийняв рішення 

за наслідками 

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=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)

11. 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)

розглянуто
під час

1-6 сесії

Р.Лозинський
В.Безгін Ю.Гарбуз

12. 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)

розглянуто
під час

1-6 сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

І.Ляшко
Т.Корнієнко
О.Данилюк

13. Проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків (реєстр. №6247, 
КМУ, Д.Шмигаль)

розглянуто
під час

1-6 сесії

О.Шуляк
А.Стріхарський

С.Прітчіна
І.Казімірова

розгляду в 
першому 
читанні 

повернути їх 
авторам на 

доопрацювання

14. Пропозиції Президента до Закону «Про 
адміністративну процедуру» (реєстр. 
№3475)

розглянуто
під час

1-6 сесії

І.Гузь
Л.Білозір

Ю.Пилявський
М.Маценко лютий

15. Проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про засади державної 
регіональної політики» (реєстр. №5323, 
КМУ, друге читання)

розглянуто
під час

1-6 сесії

І.Гузь
В.Рубльов

Ю.Пилявський
М.Маценко лютий

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68061
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70159
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73102
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=71562
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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 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)

розглянуто
під час

1-6 сесії

О.Шуляк
А.Стріхарський

С.Прітчіна
І.Казімірова лютий

17. 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, друге 
читання)

розглянуто
під час

1-6 сесії

Р.Лозинський
В.Безгін О.Данилюк лютий

18. Проект Закону України «Про місто Київ – 
столицю України» (реєстр. №2143-3, друге 
читання) 

розглянуто
під час

1-6 сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

Т.Корнієнко
О.Данилюк лютий

19. 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, М.Потураєв)

розглянуто
під час

1-6 сесії

Р.Лозинський
В.Безгін І.Ляшко

О.Данилюк лютий

20. Проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо позбавлення 
Кабінету Міністрів України невластивих 
повноважень (реєстр. №5052, КМУ, Д.Шмигаль)

розглянуто
під час

1-6 сесії

О.Качура
О.Літвінов

І.Ляшко
О.Маковський лютий

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67391
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70293
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70812
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71068


8

№ 
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)

21. Проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
щодо забезпечення прозорості та відкритості 
місцевих рад шляхом визначення відповідальних 
осіб за оприлюднення результатів поіменних 
голосувань (реєстр. №4256, н.д. В.Цабаль, 
Р.Лозинський)

розглянуто
під час

1-6 сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

Т.Корнієнко
О.Данилюк лютий

22. 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, 
Ю.Камельчук, Ю.Заславський, Ю.Загородній)

розглянуто
під час

1-6 сесії

О.Шуляк
А.Клочко
О.Дунда 
Г.Бондар

В.Коваленко
І.Казімірова лютий

23. Проект Закону про порядок вирішення питань 
адміністративно-територіального устрою 
України (реєстр. №4664, КМУ, Д.Шмигаль)

розглянуто
під час

1-6 сесії

Р.Лозинський
В.Безгін Ю.Гарбуз лютий

24. Проект Закону про внесення змін до деяких 
законів України щодо організації діяльності 
Кабінету Міністрів України та центральних 
органів виконавчої влади (реєстр. №5469, 
КМУ, Д.Шмигаль)

розглянуто
під час

1-6 сесії

О.Качура
О.Літвінов

І.Ляшко
О.Маковський лютий

25. Проект Постанови про перейменування села 
Поминик Уманського району Черкаської 
області (реєстр. №5079, н.д.
А.Клочко, В.Безгін)

розглянуто
під час

1-6 сесії

Р.Лозинський
В.Безгін Ю.Гарбуз лютий

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70237
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70710
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71849
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71112
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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)

26. Проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про всеукраїнський референдум» 
щодо підписних електронних даних (реєстр. 
№5802, н.д. А.Загоруйко, Д.Чорний, 
А.Клочко, В.Безгін та інші) 

розглянуто
під час

1-6 сесії
А.Загоруйко Т.Кирилюк лютий

27. Проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про співробітництво 
територіальних громад» щодо 
упорядкування окремих питань 
співробітництва територіальних громад 
(реєстр. №5742, КМУ, Д.Шмигаль)

розглянуто
під час

1-6 сесії

І.Гузь
В.Рубльов Ю.Гарбуз лютий

28. Проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» щодо проведення дистанційних 
засідань (реєстр. №5817, н.д. Р.Лозинський)

розглянуто
під час

1-6 сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

Т.Корнієнко
О.Данилюк лютий

29. Проект Закону про особливості стимулювання 
регіонального розвитку (реєстр. №5649, КМУ, 
Д.Шмигаль)

розглянуто
під час

1-6 сесії

І.Гузь
В.Рубльов Ю.Пилявський лютий

30. Проект Постанови про призначення 
позачергових виборів депутатів Прилуцької 
міської ради Прилуцького району Чернігівської 
області (реєстр. №6058, н.д. А.Загоруйко, 
А.Клочко)

розглянуто
під час

1-6 сесії
А.Загоруйко Л.Дмитрук лютий

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72569
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72449
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72589
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72199
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72771
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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)

31. Проект Постанови про перейменування 
селища Ленінка Гайсинського району 
Вінницької області (реєстр. №6109, н.д. 
А.Клочко, В.Безгін)

розглянуто
під час

1-6 сесії

Р.Лозинський
В.Безгін Ю.Гарбуз лютий

32. Проект Постанови про призначення 
позачергових виборів Криворізького 
міського голови Криворізького району 
Дніпропетровської області (реєстр. №6116, 
н.д. А.Загоруйко, А.Клочко)

розглянуто
під час

1-6 сесії
А.Загоруйко Л.Дмитрук лютий

33. Проект Постанови про перейменування села 
Новгородківка Мелітопольського району 
Запорізької області (реєстр. №6219, н.д. 
А.Клочко, В.Безгін)

розглянуто
під час

1-6 сесії

Р.Лозинський
В.Безгін Ю.Гарбуз лютий

34. Проект Постанови про перейменування села 
Латівка Одеського району Одеської області 
(реєстр. №6220,  н.д. А.Клочко, В.Безгін)

розглянуто
під час

1-6 сесії

Р.Лозинський
В.Безгін Ю.Гарбуз лютий

35. Проект Постанови про призначення 
позачергових виборів Володарського 
селищного голови Білоцерківського району 
Київської області (реєстр. №6380, н.д. 
А.Загоруйко, А.Клочко)

розглянуто
під час

1-6 сесії
А.Загоруйко Л.Дмитрук лютий

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72881
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72891
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73067
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73068
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73340
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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)

36. Проект Постанови про призначення 
позачергових виборів Миколаївського 
сільського голови Дніпровського району 
Дніпропетровської області (реєстр. №6448, 
н.д. А.Загоруйко, А.Клочко)

розглянуто
під час

1-6 сесії
А.Загоруйко Л.Дмитрук лютий

37. Проект Постанови про призначення 
позачергових виборів Тереблеченського 
сільського голови Чернівецького району 
Чернівецької області (реєстр. №6449, н.д. 
А.Загоруйко, А.Клочко)

розглянуто
під час

1-6 сесії
А.Загоруйко Л.Дмитрук лютий

38. Проект Постанови про звільнення Греня 
В.В. з посади члена Центральної виборчої 
комісії (реєстр. №6270, н.д. А.Клочко)

розглянуто
під час

1-6 сесії
А.Загоруйко В.Каніковська травень

39. 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, друге читання) 

розглянуто
під час

1-6 сесії

О.Качура
Д.Чорний

О.Маковський
І.Ляшко травень

40. Проект Закону про внесення зміни до 
розділу V «Прикінцеві положення» Закону 
України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» щодо спрощення розміщення 
технічних засобів електронних комунікацій 
(реєстр. №5811, друге читання)

розглянуто
під час

1-6 сесії

О.Шуляк
Г.Бондар

В.Коваленко
І.Казімірова лютий

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73474
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73476
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73138
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72582
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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 вдосконалення 
порядку дострокового припинення 
повноважень сільського, селищного, 
міського голови (реєстр. №5241, друге 
читання)

розглянуто
під час

1-6 сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

Л.Дмитрук
Т.Корнієнко
О.Данилюк

лютий

42. Проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо присвоєння 
почесного звання «Батько-герой» (реєстр. 
№6162, н.д. М.Бардіна, М.Нікітіна та інші)

розглянуто
під час

1-6 сесії

О.Качура
О.Літвінов

Л.Дмитрук
Ю.Гарбуз лютий

43. Проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» щодо забезпечення прозорості 
місцевого самоврядування (реєстр. №6401, 
н.д. Р.Лозинський, Г.Васильченко, 
В.Цабаль, Ю.Камельчук, О.Аліксійчук, 
Л.Білозір та інші)

розглянуто
під час

1-6 сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

Ю.Пилявський
М.Маценко
О.Данилюк

лютий

44. Проект Закону про дерадянізацію 
законодавства України (реєстр. №4284, 
друге читання) лютий О.Шуляк

А.Стріхарський
С.Прітчіна

І.Казімірова березень

45. Проект Закону про публічні консультації 
(реєстр. №4254, друге читання) лютий А.Загоруйко І.Ляшко

О.Маковський березень

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72967
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73380
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70276
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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)

46. Проект Закону про внесення змін до деяких 
законів України щодо Національного 
військового меморіального кладовища 
(реєстр. №4225, друге читання)

лютий О.Шуляк
Г.Бондар

В.Коваленко
І.Казімірова березень

47. Проект Закону 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 (реєстр. №6281, КМУ, Д.Шмигаль)

лютий Р.Лозинський
В.Безгін

М.Маценко
О.Данилюк

О.Кириленко
березень

48. Проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо децентралізації та 
розмежування повноважень органів 
місцевого самоврядування та органів 
виконавчої влади у зв'язку зі зміною 
адміністративно-територіального устрою 
(реєстр. №6282, КМУ, Д.Шмигаль)

лютий Р.Лозинський
В.Безгін

М.Маценко
О.Данилюк

О.Кириленко
березень

49. Проект Закону про внесення змін до деяких 
законів України у зв'язку з прийняттям 
Закону України «Про всеукраїнський 
референдум» (реєстр. №5875, 
доопрацьований, КМУ, Д.Шмигаль)

лютий А.Загоруйко Т.Кирилюк
О.Данилюк березень

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70193
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73150
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73151
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72661
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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)

50. Проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про благоустрій населених 
пунктів» щодо встановлення пам'ятних 
знаків, меморіальних та інформаційних 
дощок на території населених пунктів з 
метою увічнення пам'яті осіб, які брали 
участь у захисті Батьківщини (реєстр. 
№6483, КМУ, Д.Шмигаль)

лютий О.Шуляк
Г.Бондар

В.Коваленко
І.Казімірова березень

51. Проект Постанови про зміну і встановлення 
меж м. Вилкове Ізмаїльського району 
Одеської області (реєстр. №6556, КМУ, 
Д.Шмигаль)

лютий Р.Лозинський
В.Безгін Ю.Гарбуз березень

52. Проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
реформування сфери містобудівної 
діяльності (реєстр. №5655, друге читання)

березень О.Шуляк
В.Іванов

О.Бочарова
І.Казімірова квітень

53. Проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про державну службу» щодо 
удосконалення порядку вступу, 
проходження, припинення державної 
служби (реєстр. №6496, КМУ, Д.Шмигаль)

березень О.Качура
Д.Чорний

О.Маковський
І.Ляшко квітень

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73536
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73553
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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 Закону про службу в органах 
місцевого самоврядування (реєстр. №6504, 
КМУ, Д.Шмигаль)

березень Р.Лозинський
В.Безгін

О.Маковський
І.Ляшко квітень

55. Проект Закону про внесення змін до деяких 
законів України щодо створення умов для 
запровадження комплексної 
термомодернізації будівель (реєстр. №6485, 
КМУ, Д.Шмигаль)

березень О.Шуляк
І.Юнаков

С.Прітчіна
І.Казімірова квітень

56. Проект Закону про місцевий референдум 
(реєстр. №5512, н.д. Р.Стефанчук, 
Д.Арахамія, О.Корнієнко, Ф.Веніславський, 
О.Совгиря, А.Клочко, М.Стефанчук та інші)

березень А.Загоруйко Т.Кирилюк
О.Данилюк квітень

57. Проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» щодо комунальної власності 
(реєстр. №6479, КМУ, Д.Шмигаль)

березень Р.Лозинський
В.Безгін

Ю.Гарбуз
О.Данилюк квітень

58. Проект Закону про внесення зміни до статті 
10 Закону України «Про державні нагороди 
України” (щодо запровадження почесного 
звання «Заслужений зв'язківець України») 
(реєстр. №4017, доопрацьований, н.д. 
О.Федієнко, А.Клочко, О.Корнієнко та інші)

березень О.Качура
О.Літвінов

Л.Дмитрук
Ю.Гарбуз квітень

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73563
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73538
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71942
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73528
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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)

59. Проект Закону про здійснення комплексної 
реконструкції кварталів (мікрорайонів) 
застарілого житлового фонду (реєстр. 
№6458, КМУ, Д.Шмигаль)

березень
О.Шуляк
Г.Бондар
О.Дунда

І.Казімірова квітень

60. Проект Закону про внесення змін до 
Виборчого кодексу України щодо 
відновлення змішаної (пропорційно-
мажоритарної) системи виборів народних 
депутатів України (реєстр. №6444, н.д. 
С.Мінько, О.Герега, В.М’ялик, Д.Лубінець, 
І.Молоток, Ю.Шаповалов)

березень А.Загоруйко
В.Каніковська
О.Кириленко
О.Данилюк

квітень

61. Проект Закону про внесення змін до 
Виборчого кодексу України щодо 
відновлення змішаної (пропорційно-
мажоритарної) системи виборів народних 
депутатів України (реєстр. №6444-1, н.д. 
Г.Мазурашу, С.Гривко)

березень А.Загоруйко
В.Каніковська
О.Кириленко
О.Данилюк

квітень

62. Проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про органи самоорганізації 
населення» щодо удосконалення порядку 
організації, діяльності та припинення органу 
самоорганізації населення (реєстр. №6319, 
КМУ, Д.Шмигаль)

квітень І.Гузь
В.Рубльов

І.Ляшко
О.Кириленко травень

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73497
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73469
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73518
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73226
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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)

63. Проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
запровадження будівельного інформаційного 
моделювання (ВІМ-технології) на всіх етапах 
життєвого циклу об'єктів та науково-технічного 
супроводу об'єктів, удосконалення процедури 
обстеження об'єктів, прийнятих в експлуатацію в 
установленому законодавством порядку (реєстр. 
№6383, КМУ, Д.Шмигаль)

квітень О.Шуляк
О.Дунда І.Казімірова травень

64. Проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» щодо використання державних 
символів України та символів іноземних держав 
органами місцевого самоврядування (реєстр. 
№5049, н.д. А.Костюх, О.Корнієнко, С.Мінько та 
інші)

квітень

Р.Лозинський
В.Безгін
О.Качура

О.Літвінов

К.Маленівська
Ю.Гарбуз

О.Данилюк
травень

65. Проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» щодо використання органами місцевого 
самоврядування державних символів України, 
символів іноземних держав та символіки 
корінних народів або народів національних 
меншин України (реєстр. 
№5049-1, н.д. О.Волошин)

квітень

Р.Лозинський
В.Безгін
О.Качура

О.Літвінов 

К.Маленівська
Ю.Гарбуз

О.Данилюк
травень

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73351
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71056
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71103
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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 статус народного 
депутата – засновника державної 
незалежності України (реєстр. №6493, н.д. 
Р.Стефанчук)

квітень О.Качура
О.Літвінов

Л.Дмитрук
Ю.Гарбуз

О.Данилюк
травень

67. Проект Закону про статус малонаселених 
територій (реєстр. №3429, н.д. Ю.Яцик, 
О.Семінський, В.Кабаченко, І.Колихаєв, 
А.Скороход та інші)

квітень Р.Лозинський
В.Безгін Ю.Гарбуз травень

68. Проект Закону про внесення змін до Законів 
України щодо відновлення прямої 
виборності старост (реєстр. №5481, н.д. 
Р.Лозинський, В.Бондар, Н.Піпа, 
Г.Васильченко, А.Шкрум, Л.Білозір, 
М.Саврасов та інші)

квітень
Р.Лозинський

В.Безгін
А.Загоруйко

Т.Корнієнко
О.Кириленко
В.Каніковська

О.Данилюк

травень

69. 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)

квітень О.Качура
Д.Чорний

І.Ляшко
О.Маковський травень

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73549
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68749
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71869
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)

70. 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)

квітень О.Качура
Д.Чорний

І.Ляшко
О.Маковський травень

71. Проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо скорочення 
переліку державних нагород) (реєстр. №5855, 
н.д. С.Власенко)

квітень О.Качура
О.Літвінов

Л.Дмитрук
Ю.Гарбуз травень

72. Проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про державні нагороди України» щодо 
удосконалення системи державних нагород 
України (реєстр. №5829, н.д. Т.Тарасенко, 
А.Остапенко)

квітень О.Качура
О.Літвінов

Л.Дмитрук
Ю.Гарбуз травень

73. Проект Закону про надання змоги людям 
впливати на рішення влади через референдуми та 
опитування (реєстр. №3868, н.д. М.Заремський)

квітень А.Загоруйко
Т.Кирилюк

В.Каніковська
О.Данилюк

травень

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=72639
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72603
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69509
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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)

74. Проект Закону про внесення змін до деяких 
законів України щодо посилення кадрової 
спроможності органів виконавчої влади (реєстр. 
№5846, н.д. М.Бужанський, І.Негулевський, 
Д.Разумков, В.Безгін, Д.Чорний, Т.Плачкова, 
Л.Білозір, А.Клочко, Д.Микиша та інші)

квітень О.Качура
О.Літвінов

І.Ляшко
О.Маковський травень

75. Проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про центральні органи виконавчої 
влади» щодо визначення вимог до особи, яка 
призначається на посаду першого заступника 
міністра чи заступника міністра (реєстр. 
№5846-1, н.д. О.Совгиря, Р.Стефанчук, В.Колюх, 
О.Корнієнко, О.Копанчук та інші)

квітень О.Качура
О.Літвінов

І.Ляшко
О.Маковський травень

76. Проект Закону про внесення змін до статті 9 
Закону України «Про центральні органи 
виконавчої влади» щодо визначення вимог до 
особи, яка призначається на посаду першого 
заступника міністра чи заступника міністра 
(реєстр. №5846-2, н.д. О.Корнієнко, С.Штепа, 
Ю.Камельчук, І.Васильєв, С.Кузьміних, 
Є.Кравчук) 

квітень О.Качура
О.Літвінов

І.Ляшко
О.Маковський травень

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72627
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72633
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72648
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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)

77. Проект Закону про внесення змін до статті 9 
Закону України «Про центральні органи 
виконавчої влади» щодо посилення кадрової та 
функціональної спроможності міністерств (реєстр. 
№5846-3, н.д. В.Івченко)

квітень О.Качура
О.Літвінов

І.Ляшко
О.Маковський травень

78. Проект Закону про гарантування речових прав на 
об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в 
майбутньому (реєстр. №5091, друге читання)

квітень

О.Шуляк
А.Стріхарський

О.Дунда
Г.Бондар

С.Прітчіна
О.Бочарова
І.Казімірова

травень

79. Проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» щодо Генеральної схеми планування 
території України (реєстр. №3337, друге читання)

квітень О.Шуляк
Г.Бондар І.Казімірова травень

80. Проект Закону про внесення змін до статті 10 
Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» щодо джерел фінансування робіт з 
планування територій (реєстр. №6484, н.д. 
В.Божик)

квітень
О.Шуляк
Г.Бондар
О.Дунда

В.Коваленко
І.Казімірова травень

81. Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо відзначення внеску осіб, що 
боролись за волю України у ХХ столітті (реєстр. 
№6029, н.д. Ю.Тимошенко, О.Кучеренко, 
О.Абдулін, С.Тарута, Ф.Пузійчук, 
В.Наливайченко та інші)

квітень О.Качура
О.Літвінов

Л.Дмитрук
Ю.Гарбуз травень

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72649
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71126
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=73537
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72733
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Строк 
розгляду

в Комітеті
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розгляду  
Верховною 

Радою 
України 
(місяць)

82. 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)

квітень А.Загоруйко

Л.Дмитрук
В.Каніковська
О.Кириленко
О.Данилюк

травень

83. Проект Закону про внесення змін до Виборчого 
Кодексу України щодо присутності народних 
депутатів України на засіданнях виборчих 
комісій (реєстр. №6014, н.д. Н.Шуфрич)

квітень А.Загоруйко Т.Кирилюк
О.Данилюк травень

84. Проект Закону про внесення змін до Виборчого 
кодексу України щодо запобігання використання 
маніпулятивних технологій з метою введення 
виборців в оману (реєстр. №6046, н.д. 
Д.Разумков, О.Дмитрієва, М.Бужанський, 
В.Крейденко, Д.Любота, Г.Мазурашу та інші)

квітень А.Загоруйко В.Каніковська
О.Данилюк травень

85. 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)

квітень А.Загоруйко

В.Каніковська
О.Кириленко
Л.Дмитрук
О.Данилюк

травень

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=72709
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72753
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69871
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п/п

Питання,
які виносяться  на  розгляд  Комітету
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 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 
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)

квітень А.Загоруйко

В.Каніковська
О.Кириленко
Л.Дмитрук
О.Данилюк

травень

87. Проект Закону про внесення змін до 
Виборчого кодексу України (реєстр. №4440, 
КМУ, Д.Шмигаль) квітень А.Загоруйко

В.Каніковська
О.Кириленко
Л.Дмитрук
О.Данилюк

травень

88. Проект Закону про внесення змін до 
Виборчого кодексу України щодо права 
бути кандидатом на пост Президента 
України на другий строк (реєстр. №6552, 
н.д. Ю.Загородній)

квітень А.Загоруйко О.Кириленко травень

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

89. Проект Закону про внесення зміни до 
розділу V «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» щодо 
врегулювання деяких питань правового 
режиму майна спільної власності 
територіальних громад (реєстр. №5362, н.д. 
А.Скороход, Т.Циба, Т.Бабенко)

квітень Р.Лозинський
В.Безгін

Т.Корнієнко
Ю.Гарбуз

О.Данилюк
травень

90. Проект Закону про парламентську службу 
(реєстр. №4530, друге читання) травень О.Качура

Д.Чорний
О.Маковський 

І.Ляшко червень

91. 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)

травень О.Качура
О.Літвінов

І.Ляшко
О.Маковський червень

92. Проект Закону про внесення змін до статті 9 
Закону України «Про Кабінет Міністрів 
України» щодо переліку відомостей 
кандидата на посаду Міністра оборони 
України (реєстр. №5381, н.д. А.Шараськін, 
Н.Піпа, Ю.Клименко, Г.Васильченко, 
Р.Лозинський, О.Стефанишина та інші)

травень О.Качура
Д.Чорний

І.Ляшко
О.Маковський червень

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71632
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=71670
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№ 
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Питання,
які виносяться  на  розгляд  Комітету
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члени  Комітету
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підготовки  
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секретаріату Комітету

Пропозиції  
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розгляду  
Верховною 

Радою 
України 
(місяць)

93. Проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про Кабінет Міністрів України» 
щодо здійснення права власності та 
правових засад діяльності (реєстр. №5534, 
н.д. А.Деркач)

травень Р.Лозинський
В.Безгін

І.Ляшко
О.Маковський червень

94. Проект Закону про внесення змін до деяких 
законів України з окремих питань 
формування Кабінету Міністрів України, 
атрибутів та розміщення міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади 
(реєстр. №5535, н.д. А.Деркач)

травень О.Качура
О.Літвінов

І.Ляшко
О.Маковський червень

95. 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)

травень О.Качура
О.Літвінов 

І.Ляшко
О.Маковський червень

96. 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)

травень О.Качура
О.Літвінов 

І.Ляшко
О.Маковський червень

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72001
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72002
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68815
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69479
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Питання,
які виносяться  на  розгляд  Комітету
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працівники 

секретаріату Комітету
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Радою 
України 
(місяць)

97. Проект Постанови про ліквідацію непотрібних 
державних органів та зайвих державних 
функцій (реєстр. №3885, н.д. М.Заремський)

травень О.Качура
О.Літвінов

І.Ляшко
О.Маковський червень

98. Проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо порядку призначення 
заступників керівників центральних органів 
виконавчої влади (реєстр. №4125, н.д. 
А.Скороход, Т.Батенко, Д.Любота, М.Лаба, 
С.Мінько, Г.Мамка, Г.Мазурашу)

травень О.Качура
О.Літвінов 

І.Ляшко
О.Маковський червень

99. Проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про благоустрій населених пунктів» 
щодо території населеного пункту, благоустрою 
об'єктів та інженерного захисту від 
надзвичайних ситуацій природнього характеру 
(реєстр. №5745, н.д. А.Деркач)

травень О.Шуляк
Г.Бондар

В.Коваленко
І.Казімірова червень

100. 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 та 
інші)

травень
А.Клочко
О.Шуляк
Г.Бондар

В.Коваленко
І.Казімірова 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=72463
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69973
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Радою 
України 
(місяць)

101. Проект Постанови про посвідчення і нагрудний 
знак депутата місцевої ради (реєстр. №4453, н.д. 
С.Рудик)

травень Р.Лозинський
В.Безгін

І.Ляшко
Т.Корнієнко
О.Данилюк

червень

102. 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
Д.Чорний

О.Маковський
І.Ляшко червень

103. 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
Д.Чорний

О.Маковський
І.Ляшко червень

104. 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
Д.Чорний 

О.Маковський
І.Ляшко червень

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=67560
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67575
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(місяць)

Відповідальні 
 за  підготовку  
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Радою 
України 
(місяць)

105. 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, С.Демченко, 
Б.Торохтій, І.Аллахвердієва, І.Копитін, 
О.Пасічний)

травень О.Качура
Д.Чорний 

О.Маковський
І.Ляшко червень

106. 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
Д.Чорний О.Маковський червень

107. Проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про державну службу» щодо 
впорядкування інформації необхідної для 
відбору та призначення на посаду державної 
служби (реєстр. №6090, н.д. М.Дирдін, 
С.Мінько, С.Швець, К.Касай, В.Крейденко, 
Г.Вацак, Л.Білозір, Д.Микиша та інші)

травень О.Качура
Д.Чорний

О.Маковський
І.Ляшко червень

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=72837
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Радою 
України 
(місяць)

108. Проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про державну службу» щодо 
врегулювання статусу голів місцевих 
державних адміністрацій, їх перших 
заступників і заступників (реєстр. №5367, 
н.д. Д.Костюк)

травень О.Качура
Д.Чорний

О.Маковський
О.Данилюк червень

109. Проект Закону про внесення зміни до статті 
20 Закону України «Про державну службу» 
щодо вимог володіння офіційною мовою 
Європейського Союзу (реєстр. №5642, н.д. 
Г.Мазурашу, С.Гривко, А.Пушкаренко, 
М.Лаба, В.Ватрас, О.Качура, Г.Лічман, 
Б.Торохтій, Р.Соха, О.Ковальов)

травень О.Качура
Д.Чорний О.Маковський червень

110. Проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про державну службу» (реєстр. 
№5493, КМУ, Д.Шмигаль)

травень О.Качура
Д.Чорний

О.Маковський
І.Ляшко червень

111. 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)

травень А.Загоруйко

В.Каніковська
О.Кириленко
Л.Дмитрук
О.Данилюк

червень

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71644
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72184
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71900
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68782
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Радою 
України 
(місяць)

112. Проект Постанови про забезпечення 
функціонування об'єднаних територіальних 
громад (реєстр. №5221, н.д. М.Заремський) травень Р.Лозинський

В.Безгін Ю.Гарбуз червень

113. 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 та інші) 

травень Р.Лозинський
В.Безгін Ю.Гарбуз червень

114. 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)

травень Р.Лозинський
В.Безгін Ю.Гарбуз червень

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71359
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
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Радою 
України 
(місяць)

115. Проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про очищення влади» (щодо 
недопущення зовнішнього впливу на інтереси 
держави) (реєстр. №3326, н.д. Ф.Христенко)

травень О.Качура
О.Літвінов

Т.Кирилюк
ОМаковський червень

116. Проект Закону про визнання таким, що втратив 
чинність, Закону України «Про очищення 
влади» (реєстр. №2287, н.д. М.Бужанський) травень О.Качура

О.Літвінов
Т.Кирилюк 

О.Маковський червень

117. 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)

травень
А.Клочко
О.Шуляк
Г.Бондар

В.Коваленко
І.Казімірова червень

118. Проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» щодо розподілу видатків з утримання 
комунальних підприємств, установ та 
організацій, які обслуговують жителів двох і 
більше громад (реєстр. №6159, н.д. С.Лабазюк, 
Т.Батенко, С.Швець, С.Кузьміних, О.Кулініч, 
Л.Білозір, В.М’ялик та інші)

травень В.Рубльов
В.Безгін

Ю.Пилявький
М.Маценко червень

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
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70210
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72964
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119. 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)

травень Р.Лозинський
В.Безгін

Т.Корнієнко
О.Данилюк червень

120. 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)

травень
О.Качура 

О.Літвінов
В.Рубльов

Л.Дмитрук
О.Маковський червень

121. Проект Закону про великий Державний Герб 
України (реєстр. №5712, друге читання) червень О.Качура

О.Літвінов
М.Маленівська

Ю.Гарбуз липень

122. Проект Закону про Державний Прапор України 
(реєстр. №0866, друге читання) червень О.Качура

О.Літвінов
К.Маленівська

Ю.Гарбуз липень

123. Проект Закону про Прапор Національної Гідності 
(реєстр. №2229, н.д. О.Савчук) червень О.Качура

О.Літвінов
К.Маленівська

Ю.Гарбуз липень

124. Проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про Кабінет Міністрів України» щодо 
діяльності Спеціальної контрольної комісії з 
питань приватизації (реєстр. №3757, друге 
читання)

червень
О.Качура

О.Літвінов І.Ляшко
О.Маковський липень

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67022
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69304
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125. Проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про державну службу» щодо 
врегулювання окремих питань проходження 
державної служби (реєстр. №0868, друге 
читання)

червень О.Качура
Д.Чорний

О.Маковський
І.Ляшко липень

126. 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)

червень Р.Лозинський
В.Безгін Ю.Гарбуз липень

127. Проект Закону про службу в органах 
місцевого самоврядування (реєстр. №1223, 
н.д. А.Шкрум) червень О.Качура

О.Літвінов
О.Маковський

І.Ляшко липень

128. 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)

червень О.Качура
О.Літвінов О.Данилюк липень

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66592
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69114
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129. 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)

червень
А.Клочко
О.Шуляк
В.Іванов

І.Казімірова
 О.Бочарова липень

130. Проект Постанови про перейменування села 
Поминик Маньківського району Черкаської 
області (реєстр. №3209, н.д. С.Нагорняк) червень Р.Лозинський

В.Безгін Ю.Гарбуз липень

131. Проект Постанови про зміну і встановлення 
меж міста Глиняни Золочівського району 
Львівської області (реєстр. №2319, н.д. 
Т.Батенко)

червень Р.Лозинський
В.Безгін Ю.Гарбуз липень

132. 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)

червень Р.Лозинський
В.Безгін Ю.Гарбуз липень

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70462
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
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69974
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133. 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)

червень Р.Лозинський
В.Безгін Ю.Гарбуз липень

134. 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)

червень Р.Лозинський
В.Безгін Ю.Гарбуз липень

135. 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.Літвінов

О.Маковський 
І.Ляшко липень

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=69801
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136. 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.Літвінов

І.Ляшко
О.Маковський липень

137. Проект Постанови про забезпечення 
представництва інтересів громадян України 
(реєстр. №4123, н.д. В.Медведчук, Ю.Бойко, 
В.Рабінович та інші)

червень А.Загоруйко Л.Дмитрук
О.Данилюк липень

138. Проект Постанови про бюджетне планування 
видатків на чергові вибори до Верховної Ради 
України у 2023 році (реєстр. №6195, н.д. 
П.Порошенко, І.Геращенко, А.Герасимов, 
К.Рудик, А.Осадчук)

червень А.Загоруйко В.Каніковська
О.Маковський липень

139. Проект Закону про внесення змін до деяких 
законів України щодо уточнення порядку 
звітування та звільнення Уповноваженого із 
захисту державної мови (реєстр. №6336, н.д. 
М.Бужанський, І.Негулевський, С.Нікітіна, 
С.Северин та інші)

червень
О.Качура

О.Літвінов І.Ляшко
О.Маковський липень

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68007
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69992
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73022
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73255
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140. Проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо питань 
обмеження оплати праці керівників органів 
державної влади та державних підприємств, а 
також особливостей керівного складу таких 
підприємств (реєстр. №6527, н.д. О.Качура)

червень

О.Качура
О.Літвінов
Д.Чорний
В.Рубльов

І.Ляшко
О.Маковський липень

141. 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)

липень

О.Шуляк
В.Іванов
Г.Бондар
О.Дунда

І.Казімірова
О.Бочарова липень

142. 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)

липень
А.Клочко
О.Шуляк
В.Іванов

І.Казімірова
О.Бочарова липень

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

143. 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)

липень Р.Лозинський
В.Безгін

Т.Корнієнко
О.Данилюк липень

144. 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

145. 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

146. 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

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=69813
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


39

№ 
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)

147. 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

148. 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

149. 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

150. 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

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
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
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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)

151. 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

152. 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

153. 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

154. 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

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

155. 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

156. 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

157. Проект Постанови про призначення чергових 
місцевих виборів у 2021 році у територіальних 
громадах Донецької та Луганської областей (31 
жовтня 2021 року) (реєстр. №5637, н.д. 
С.Шахов, С.Вельможний, О.Сухов)

липень А.Загоруйко
Л.Дмитрук

В.Каніковська
О.Данилюк

липень

158. 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)

липень Р.Лозинський
В.Безгін 

Т.Корнієнко
О.Данилюк липень

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69910
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=72175
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69921
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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)

159. 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) 

липень Р.Лозинський
В.Безгін

І.Ляшко
О.Данилюк липень

160. Проект Закону про внесення зміни до статті 125 
Житлового кодексу Української РСР щодо 
захисту житлових прав дітей (реєстр. №6441, 
н.д. С.Мінько, О.Герега, В.М’ялик, Д.Лубінець, 
І.Молоток, Ю.Шаповалов)

липень О.Шуляк
А.Стріхарський

С.Прітчіна
І.Казімірова липень

161. 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)

липень О.Шуляк
А.Стріхарський

С.Прітчіна 
І.Казімірова липень

162. 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)

липень О.Шуляк
А.Стріхарський

С.Прітчіна 
І.Казімірова липень

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67115
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73459
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)

163. 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)

липень А.Загоруйко
Л.Дмитрук

В.Каніковська
О.Данилюк

липень

164. 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)

липень О.Качура
О.Літвінов

І.Ляшко
О.Маковський липень

165. 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)

липень О.Качура
О.Літвінов

Т.Корнієнко
О.Данилюк липень

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68997
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70661
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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)

166. Проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
удосконалення містобудівної діяльності та 
реформування державного архітектурно-
будівельного контролю та нагляду (реєстр. 
№5071, н.д. О.Дунда)

липень

О.Шуляк
В.Іванов
Г.Бондар
О.Дунда

О.Бочарова 
І.Казімірова липень

167. Проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
розмежування функцій уповноважених 
органів містобудування та архітектури 
(реєстр. №5833, КМУ, Д.Шмигаль) 

липень О.Шуляк
Г.Бондар І.Казімірова липень

168. Проекти постанов про призначення 
позачергових місцевих виборів протягом сесії А.Загоруйко Л.Дмитрук протягом сесії

169. 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=71100
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72611
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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 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

3. 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

4. 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

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=66385
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66455
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№ п/п Питання,
 які виносяться  на  розгляд  Комітету

Строк 
розгляду

 в  Комітеті

Відповідальні  
за  підготовку 

члени  Комітету

Відповідальні  
за  забезпечення 

підготовки  
працівники 
секретаріату 

Комітету
5. Проект Закону про 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

6. 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.Літвінов

О.Данилюк
Ю.Пилявський

7. 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

8. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо сприяння інвестиційної привабливості України та 
забезпечення захисту прав і законних інтересів суб'єктів 
підприємницької діяльності (реєстр. №2134, н.д. В.Івченко, 
М.Цимбалюк, А.Лабунська)

протягом
сесії

О.Шуляк
Г.Бондар В.Коваленко

9.

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
Д.Чорний О.Маковський

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
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
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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

10.

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
Д.Чорний О.Маковський

11.

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.Літвінов

О.Маковський
Т.Кирилюк

12.

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.Літвінов
І.Ляшко

13.

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.Літвінов
І.Ляшко

14.
Проект Закону про українську жестову мову (реєстр. №2340, н.д. 
І.Борзова) протягом

сесії А.Загоруйко В.Каніковська

15.
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=67254
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67096
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=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=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

16.

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

17.

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

О.Данилюк
Т.Корнієнко

18.
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.Літвінов О.Данилюк

19.
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

20.

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.Літвінов О.Маковський

21.
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.Літвінов О.Маковський

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=67697
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
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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

22.
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.Літвінов О.Маковський

23.
Проект Закону про оплату праці в одномандатному виборчому 
окрузі № 210 (реєстр. №2736, н.д. Б. Приходько) протягом

сесії А.Загоруйко В.Каніковська

24.

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.Літвінов

О.Данилюк
Ю.Пилявський

25.

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

26.

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
Д.Чорний

О.Маковський

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=67909
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67935
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=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

27.

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
Д.Чорний

О.Маковський

28.

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
Д.Чорний

О.Маковський

29.

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

30.

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

31.

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=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

32.

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
Д.Чорний О.Маковський

33.

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
Д.Чорний О.Маковський

34.

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.Літвінов

І.Казімірова
О.Данилюк

35.

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.Літвінов І.Ляшко

36.
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.Літвінов

Т.Кирилюк
І.Ляшко

37.

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.Літвінов І.Ляшко

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
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=68157
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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

38. 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

39.

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

40.

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.Літвінов О.Данилюк

41.

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

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68171
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=68319
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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

42.

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

43.
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

44. 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

45.
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

46.

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

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=68383
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=68453
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68666
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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

47.

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

48.
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

49.
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

50.
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.Літвінов І.Ляшко

51.

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.Літвінов О.Данилюк

52.
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

53.

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
Д.Чорний

А.Загоруйко

О.Маковський
І.Ляшко

Т.Кирилюк

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
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=68805
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68841
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68854
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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

54.

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.Літвінов І.Ляшко

55.
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.Літвінов І.Ляшко

56.
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.Літвінов І.Ляшко

57.

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.Літвінов І.Ляшко

58.
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.Літвінов 

Р.Лозинський
В.Безгін

О.Маковський
Т.Корнієнко

59.
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

60.

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=68858
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
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=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

61.

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

62.

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.Літвінов

І.Ляшко
О.Маковський

63.

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.Літвінов О.Данилюк

64.

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

65.

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

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=69157
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69177
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69338
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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

66.

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, А.Ніколаєнко, С.Іонушас, Д.Наталуха та інші)

протягом
сесії

І.Гузь
Л.Білозір Ю.Пилявський

67.

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

68.

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

69. Проект Закону про суд присяжних (реєстр. №3843, н.д. 
П.Фролов, І.Фріс, Ф.Веніславський, П.Павліш)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов Ю.Пилявський

70.

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.Літвінов Ю.Пилявський

71.

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.Літвінов Ю.Пилявський

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
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
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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 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.Літвінов О.Данилюк

73.
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

74.
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

75.
Проект Постанови про очищення та перезавантаження 
антикорупційних органів (реєстр. №3883, н.д. М.Заремський) протягом

сесії
О.Качура

О.Літвінов Т.Кирилюк

76.
Проект Постанови про очищення та перезавантаження Служби 
безпеки України (реєстр. №3887, н.д. М.Заремський) протягом

сесії
О.Качура

О.Літвінов Т.Кирилюк

77.

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

78.
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

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69501
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
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=69586
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№ п/п Питання,
 які виносяться  на  розгляд  Комітету

Строк 
розгляду

 в  Комітеті

Відповідальні  
за  підготовку 

члени  Комітету

Відповідальні  
за  забезпечення 

підготовки  
працівники 
секретаріату 

Комітету

79.

Проект Закону про Національну комісію, що здійснює державне 
регулювання у сфері транспорту (рєстр. №3927, н.д. Ю.Кісєль, 
М.Тищенко, С.Гривко, І.Мурдій, С.Вельможний, О.Сухов, 
С.Шахов та інші)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов І.Ляшко

80.
Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України (реєстр. №3941, н.д. Е.Прощук, О.Саламаха, А. 
Пузійчук)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов О.Маковський

81. Проект Закону про внесення зміни до статті 121 Кодексу 
цивільного захисту України (реєстр. №3950, КМУ Д. Шмигаль)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов О.Данилюк

82.

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.Літвінов О.Данилюк

83.
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

84.

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

85.

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
Д.Чорний

І.Ляшко
О.Маковський

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69593
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=69839
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69842
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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

86.

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

87.

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

88.
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

89.
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.Літвінов 
В.Рубльов

О.Данилюк
Ю.Пилявський

90.

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

91.

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.Літвінов

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

Відповідальні  
за  підготовку 

члени  Комітету

Відповідальні  
за  забезпечення 

підготовки  
працівники 
секретаріату 

Комітету

92.

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

93.

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.Літвінов Т.Кирилюк

94.
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

95.
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

96.
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

97.

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

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=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
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70139
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№ п/п Питання,
 які виносяться  на  розгляд  Комітету

Строк 
розгляду

 в  Комітеті

Відповідальні  
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члени  Комітету

Відповідальні  
за  забезпечення 

підготовки  
працівники 
секретаріату 

Комітету

98.

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо підвищення ефективності використання коштів 
державного фонду регіонального розвитку (реєстр. №4200, 
КМУ, Д.Шмигаль)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов О.Маковський

99.

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

100.

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

101. 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

102.

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

103.

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

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=70158
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=70226
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 які виносяться  на  розгляд  Комітету
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Відповідальні  
за  забезпечення 

підготовки  
працівники 
секретаріату 

Комітету

104.
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

105.
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

106.

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.Літвінов О.Данилюк

107.

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.Літвінов

І.Ляшко
О.Маковський

108.
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.Літвінов Ю.Пилявський

109.

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=70342
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70352
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=70368
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 які виносяться  на  розгляд  Комітету
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Відповідальні  
за  забезпечення 

підготовки  
працівники 
секретаріату 

Комітету

110.

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

111.
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

112.

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

113.
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

114.
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

115.

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

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=70388
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
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підготовки  
працівники 
секретаріату 

Комітету

116. 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.Літвінов

Л.Дмитрук
Ю.Гарбуз

117.
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

118.

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.Літвінов

Л.Дмитрук
Ю.Гарбуз

119.
Проект Закону про Захисників/Захисниць України та членів їх 
сімей (реєстр. №4389, н.д. А.Остапенко) протягом

сесії
О.Качура

О.Літвінов
Л.Дмитрук
Ю.Гарбуз

120.

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

121.

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 С.Прітчіна

І.Казімірова

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70411
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=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
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працівники 
секретаріату 

Комітету

122.

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 С.Прітчіна

І.Казімірова

123.
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.Літвінов Т.Кирилюк

124.

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.Літвінов О.Данилюк

125.

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

126.

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

В.Коваленко
І.Казімірова

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70482
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=70564
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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

127.
Проект Закону про національні та міжнародні санкції (реєстр. 
№4454, н.д. В.Наливайченко ) протягом

сесії
О.Качура

О.Літвінов О.Данилюк

128.
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

129.

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

130.
Проект Постанови про Пантеон національних героїв (реєстр. 
№4506, н.д.О.Савчук) протягом

сесії
О.Шуляк
Г.Бондар

В.Коваленко
І.Казімірова

131.
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

132.
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

133.

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,  П.Бакунець) 

протягом
сесії

О.Шуляк
Г.Бондар

І.Казімірова
В.Коваленко

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=70633
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=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
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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

134.

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
І.Юнаков

С.Прітчіна
І.Казімірова

135.
Проект Закону про конституційну процедуру (реєстр. №4533, 
н.д. О.Совгиря, А.Славицька, М.Бабенко, Т.Батенко, А.Радіна, 
Д.Разумков, О.Корнієнко, Р.Стефанчук та інші)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов

О.Данилюк
Т.Кирилюк

Ю.Пилявський

136.

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

137.

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

138.

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.Літвінов

Т.Корнієнко
І.Ляшко

139.
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

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70722
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=70733
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70779
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
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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

140.

Проект Закону про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні 
положення» Податкового кодексу України щодо додаткової 
підтримки платників податків та закладів охорони здоров’я у 2021 
році (реєстр. №4571-1, н.д. Н.Южаніна)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов О.Маковський

141.
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо додаткової підтримки платників податків у 2021 
році (реєстр. №4571-2, н.д. О.Ковальчук, О.Кулініч)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов О.Маковський

142.

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

143.

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

144.

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, 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=70793
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70795
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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

145.

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

146.

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
А.Стріхарський

І.Гузь
В.Рубльов

С.Прітчіна
І.Казімірова

147.
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

148.

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.Літвінов О.Данилюк

149.
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.Літвінов І.Ляшко

150.

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.Літвінов 

Т.Кирилюк
О.Кириленко

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=70870
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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

151.

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.Літвінов 

Т.Корнієнко 
О.Данилюк

152.

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 
встановлення окремих розрахункових величин та прожиткового 
мінімуму (реєстр. №4671-1, н.д Н.Королевська, В.Мороз, Ю.Солод) 

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов О.Маковський

153.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення реквізиції як інституту захисту 
суспільних інтересів в умовах воєнного або надзвичайного стану 
(реєстр. №4673, н.д С.Гривко, Г.Мазурашу)
 

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов О.Данилюк

154.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення конституційного права громадян 
України на здобуття повної загальної середньої освіти (реєстр. 
№4682, н.д Ю.Бойко, В.Рабінович, В.Медведчук, І.Абрамович, 
В.Борт, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, П.Тетяна та інші) 

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов Т.Кирилюк

155.

Проект Закону про Національну комісію з цінних паперів та бірж 
(реєстр. №4684, н.д Д.Гетманцев, О.Сова, О.Ковальчук, 
О.Василевська-Смаглюк, Е.Рєпіна, В.Кінзбурська, Ю.Діденко, 
О.Устенко, І.Аллахвердієва) 

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов 

І.Ляшко
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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

156.

Проект Закону про внесення зміни до статті 1191 Цивільного 
кодексу України щодо вдосконалення механізму притягнення 
посадових та службових осіб до персональної матеріальної 
відповідальності (реєстр. №5001, н.д. А.Скороход, Г.Мазурашу, 
Ю.Загородній) 

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов 

О.Маковський
І.Ляшко

157.
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
бібліотеки і бібліотечну справу» (реєстр. №5002, н.д Є.Кравчук, 
І.Констанкевич, М.Потураєв, Є.Богуцька, Л.Білозір) 

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

Т.Корнієнко 
О.Данилюк

158.

Проект Закону про внесення змін до розділу «Прикінцеві та 
перехідні положення» Кодексу України з процедур банкрутства 
щодо недопущення негативних економічних наслідків 
недобросовісного банкрутства підприємств внаслідок військової 
агресії на сході України (реєстр. №5010, н.д Д.Наталуха, 
А.Ніколаєнко, С.Кубів, Л.Буймістер) 

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов О.Данилюк

159.
Проект Постанови про скасування плати за транспортування 
газу та передачі газотранспортних систем у власність 
територіальних громад (реєстр. №5018, н.д М.Заремський) 

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін Ю.Гарбуз

160.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення правових засад діяльності 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
(реєстр. №5019, н.д Т.Тарасенко, Ю.Камельчук, Д.Любота, 
Д.Маслов, М.Нікітіна та інші) 

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов 

Т.Кирилюк
І.Ляшко
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№ п/п Питання,
 які виносяться  на  розгляд  Комітету

Строк 
розгляду

 в  Комітеті
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за  забезпечення 

підготовки  
працівники 
секретаріату 

Комітету

161.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо удосконалення засад створення та функціонування 
індустріальних парків (реєстр. №5021, КМУ, Д.Шмигаль) 

протягом
сесії

О.Шуляк
О.Дунда

І.Казімірова
О.Бочарова

162.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо 
соціальних пільг та соціальних гарантій для учасників бойових 
дій (реєстр. №5026, н.д. М.Заремський) 

протягом
сесії

О.Шуляк
А.Стріхарський

І.Казімірова
С.Прітчіна

163.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
запобігання корупції» та інших законів України щодо посилення 
вимог антикорупційного законодавства, фінансового контролю 
та обмежень щодо осіб стосовно яких застосовані санкції 
(реєстр. №5030, н.д А.Радіна, Є.Чернєв, М.Бардіна, Є.Богуцька, 
Я.Юрчишин, Л.Булах та інші) 

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов І.Ляшко

164.

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо порушення порядку 
використання державних символів України та символів 
іноземних держав органами місцевого самоврядування (реєстр. 
№5048, н.д. А.Костюх, О.Корнієнко, С. Мінько, О.Санченко, 
І.Борзова, Є.Кравчук, Л.Білозір, О.Аліксійчук та інші) 

протягом
сесії

І.Гузь
Л.Білозір

Ю.Пилявський
О.Данилюк

165.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
стосовно приведення статусу Національного антикорупційного 
бюро України у відповідність з вимогами Конституції України 
(реєстр. №5070, КМУ Д.Шмигаль) 

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов

І.Ляшко
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секретаріату 

Комітету

166.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
Національне антикорупційне бюро України» щодо приведення 
деяких положень у відповідність до Конституції України 
(реєстр. №5070-1, н.д. О.Ткаченко, І.Шинкаренко)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов

І.Ляшко

167.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
стосовно приведення статусу Національного антикорупційного 
бюро України у відповідність з вимогами Конституції України 
(реєстр. №5070-2, н.д. Г.Мамка)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов

І.Ляшко

168.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
стосовно приведення статусу Національного антикорупційного 
бюро України у відповідність Конституції України (реєстр. 
№5070-3, н.д.  О.Устінова)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов

І.Ляшко

169.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо приведення статусу Національного антикорупційного 
бюро України у відповідність до положень Конституції України 
(реєстр. №5070-4, н.д. В.Цабаль)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов 

І.Ляшко

170.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
стосовно приведення статусу Національного антикорупційного 
бюро України у відповідність Конституції України (реєстр. 
№5070-5, н.д. Г.Васильченко)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов 

І.Ляшко

171.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
стосовно приведення статусу Національного антикорупційного 
бюро України у відповідність до Конституції України (реєстр. 
№5070-6, н.д. Ю.Клименко)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов 

І.Ляшко

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71178
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71179
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71202
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71230
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71235
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71236
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працівники 
секретаріату 

Комітету

172.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
стосовно приведення статусу Національного антикорупційного 
бюро України у відповідність Конституції України (реєстр. 
№5070-7, н.д. Р.Лозинський)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов І.Ляшко

173.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
стосовно приведення статусу Національного антикорупційного 
бюро України у відповідність з вимогами Конституції України 
(реєстр. №5070-8, н.д. С.Бобровська)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов 

І.Ляшко

174.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
стосовно приведення статусу Національного антикорупційного 
бюро України у відповідність з вимогами Конституції України 
(реєстр. №5070-9, н.д. О.Стефанишина)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов 

І.Ляшко

175.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
стосовно приведення статусу Національного антикорупційного 
бюро України у відповідність Конституції України (реєстр. 
№5070-10, н.д. Г.Лерос)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов 

І.Ляшко

176.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
стосовно приведення статусу Національного антикорупційного 
бюро України у відповідність з положеннями Конституції 
України (реєстр. №5070-11, н.д. Я.Юрчишин)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов 

І.Ляшко

177.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
стосовно приведення статусу Національного антикорупційного 
бюро України у відповідність Конституції України (реєстр. 
№5070-12, н.д. А.Шараськін)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов 

І.Ляшко

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71243
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71244
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71245
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71248
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71270
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71282


76

№ п/п Питання,
 які виносяться  на  розгляд  Комітету

Строк 
розгляду

 в  Комітеті

Відповідальні  
за  підготовку 

члени  Комітету

Відповідальні  
за  забезпечення 

підготовки  
працівники 
секретаріату 

Комітету

178.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
стосовно приведення статусу Національного антикорупційного 
бюро України у відповідність Конституції України (реєстр. 
№5070-13, н.д. Н.Піпа)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов І.Ляшко

179. Проект Закону про деокупацію (формула Свободи) (реєстр. 
№5093, н.д. О.Савчук)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов О.Данилюк

180.

Проект Закону про внесення змін до Цивільного кодексу 
України щодо захисту майнових прав недієздатних осіб та осіб, 
цивільна дієздатність яких обмежена (реєстр. №5098, КМУ, 
Д.Шмигаль)

протягом
сесії

І.Гузь
Л.Білозір

Ю.Пилявський
М.Маценко

181.
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо державної статистичної діяльності (реєстр. №5108, КМУ, 
Д.Шмигаль)

протягом
сесії А.Загоруйко В.Каніковська

О.Кириленко

182.

Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 
України та Кримінального процесуального кодексу України 
(щодо кримінальної відповідальності за адміністративне, 
економічне, військове, політичне, військово-політичне та інше 
співробітництво з державою-агресором - колабораціонізм) 
(реєстр. №5135 доопрацьований, н.д. П.Порошенко, 
І.Геращенко, А.Герасимов, В.Сюмар, Р.Павленко та інші)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов 

Ю.Пилявський
О.Данилюк

183.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
(щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали 
колабораційну діяльність) (реєстр. №5143, н.д. Є.Чернєв, 
М.Потураєв, Є.Ясько, Г.Мазурашу, Г.Третьякова, В.Безгін, 
Г.Бондар, Д.Гурін, О.Аліксійчук, І.Юнаков та інші)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов 

Ю.Пилявський
О.Данилюк

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71302
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71132
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71146
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71160
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71206
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71219
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працівники 
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184.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
(щодо встановлення кримінальної відповідальності за 
колабораційну діяльність) (реєстр. №5144, н.д. Є.Чернєв, 
М.Потураєв, Є.Ясько, Г.Мазурашу, Г.Третьякова, В.Безгін, 
Г.Бондар,  Д.Гурін, О.Аліксійчук, І.Юнаков та інші)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов 

Ю.Пилявський
О.Данилюк

185.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо реформування системи перевезень пасажирів 
автомобільним та міським електричним транспортом відповідно 
до стандартів Європейського Союзу (реєстр. №5149, н.д. 
О.Горенюк, Д.Разумков, П.Павловський, В.Крейденко, 
І.Мурдій, В.Безгін, Д.Гурін, Г.Бондар та інші)

протягом
сесії

О.Шуляк
О.Дунда

І.Казімірова
В.Коваленко

186.

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо запровадження довгострокових бюджетних 
зобов'язань з фінансування громадських послуг з перевезення 
пасажирів відповідно до стандартів Європейського Союзу та 
посилення фінансових гарантій забезпечення прав громадян на 
пільговий проїзд (реєстр. №5150, н.д. О.Горенюк, Д.Разумков, 
П.Павловський, В.Крейденко, І.Мурдій, В.Козак, К.Бондарєв, 
Ю.Корявченков, І.Василів, В.Безгін, Д.Гурін, Г.Бондар та інші)

протягом
сесії

І.Гузь
Л.Білозір

М.Маценко
О.Маковський

187.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо врегулювання окремих питань, пов'язаних із 
запровадженням громадських послуг з перевезення пасажирів 
(реєстр. №5151, н.д. О.Горенюк, Д.Разумков, П.Павловський, 
В.Крейденко, І.Мурдій, В.Козак, К.Бондарєв, Ю.Корявченков, 
І.Василів, В.Безгін, Д.Гурін, Г.Бондар та інші)

протягом
сесії

І.Гузь
Л.Білозір

М.Маценко
О.Маковський

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71220
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71227
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71228
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188.

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо підвідомчості справ про 
порушення правил при наданні громадських послуг з 
перевезення пасажирів (реєстр. №5152, н.д. О.Горенюк, 
Д.Разумков, П.Павловський, В.Крейденко, І.Мурдій, В.Козак, 
К.Бондарєв, Ю.Корявченков, І.Василів, В.Безгін, Д.Гурін, 
Г.Бондар та інші)

протягом
сесії

І.Гузь
Л.Білозір

М.Маценко
О.Маковський

189.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо запровадження відповідальності за порушення порядку 
здійснення стратегічної екологічної оцінки (реєстр. №5159, 
КМУ, Д.Шмигаль)

протягом
сесії І.Гузь

Л.Білозір

М.Маценко
Ю.Пилявський

190.

Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 
щодо встановлення відповідальності за заперечення 
міжнародних злочинів, агресії Російської Федерації, злочинів, 
пов'язаних з окупацією РФ частини території України, 
порушення окремими категоріями осіб заборон та обмежень 
щодо встановлення зв'язків і взаємодії з органами влади РФ, 
окупаційними адміністраціями, посилення відповідальності за 
крим. правопорушення проти основ націонал. безпеки України, 
довкілля і власності, вчинені на тимчасово окупованих 
територіях України (реєстр. №5166, н.д. Є.Ясько, О.Аліксійчук, 
Г.Мазурашу В.В'ятрович П.Бакунець Л.Булах, А.Шараськін, 
Б.Кицак та інші)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов

О.Данилюк
Ю.Пилявський

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71229
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71240
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71254
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191.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо лібералізації адміністративних послуг 
зовнішньоекономічної діяльності (реєстр. №5167, КМУ, 
Д.Шмигаль)

протягом
сесії І.Гузь

Л.Білозір

М.Маценко
Ю.Пилявський

192.

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо стимулювання соціально-економічного розвитку 
областей, що межують з Російською Федерацією (реєстр. 
№5174, н.д. С.Гривко)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов

О.Маковський
Ю.Гарбуз

193.
Проект Постанови про заходи із забезпечення погашення 
заборгованості по заробітній платі (реєстр. №5179, н.д 
Н.Королевська, В.Мороз, В.Гнатенко, Ю.Солод, В.Кальцев)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов

К.Маленівська 
О.Маковський

194.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
попереднє ув’язнення» щодо відвідування місць попереднього 
ув’язнення (реєстр. №5180, н.д В.Сюмар, А.Герасимов, 
С.Федина, І.Геращенко, І.Фриз, М.Іонова та інші)

протягом
сесії

Р.Лозинський
О.Літвінов

Т.Кирилюк
І.Ляшко

195.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
щодо дерегулювання зовнішньоекономічної діяльності (реєстр. 
№5182, н.д. М.Мезенцева, Я.Рущишин, Д.Наталуха, В.Галайчук, 
Д.Микиша, О.Аліксійчук та інші)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов О.Данилюк

196.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо врегулювання окремих питань приєднання до 
інженерних мереж (реєстр. №5183, н.д. А.Пузійчук, О.Дунда, 
С.Тарута, А.Стріхарський, О.Аліксійчук та інші)

протягом
сесії

О.Шуляк
Г.Бондар

І.Казімірова
В.Коваленко

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71255
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71268
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197.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
публічні закупівлі» щодо особливостей здійснення закупівель 
громадських послуг з перевезення пасажирів (реєстр. №5185, 
н.д. О.Горенюк, О.Бондаренко, Є.Брагар, О.Жмеренецький, 
Г.Бондар та інші)

протягом
сесії

І.Гузь
Л.Білозір

М.Маценко
Ю.Пилявський

198.

Проект Закону про засади санкційної політики України (реєстр. 
№5191, н.д. Є.Ясько, Б.Кицак, С.Швець, Г.Бондар, А.Костюх, 
П.Бакунець та інші)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов О.Данилюк

199.

Проект Закону про обмежувальні заходи (санкції) держави з 
метою захисту національних інтересів України (реєстр. 
№5191-1, н.д. І.Геращенко, М.Княжицький, С.Федина, 
А.Чийгоз, Р.Павленко та інші)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов О.Данилюк

200.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
санкції» щодо застосування санкцій (реєстр. №5191-2, н.д. 
С.Бобровська, Д.Лубінець, Н.Піпа, С.Рахманін, Я.Юрчишин та 
інші)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов О.Данилюк

201.
Проект Закону про сільський та сільський зелений туризм 
(реєстр. №5206, н.д. М.Заремський) протягом

сесії
Р.Лозинський

В.Рубльов
Ю.Пилявський

М.Маценко

202.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
державне регулювання діяльності щодо організації та 
проведення азартних ігор» (щодо сприяння боротьбі з ігровою 
залежністю) (реєстр. №5207, н.д. О.Дубінський)

протягом
сесії

І.Гузь
Л.Білозір

Ю.Пилявський
М.Маценко
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203.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
державне регулювання діяльності щодо організації та 
проведення азартних ігор» (щодо сприяння боротьбі з ігровою 
залежністю) (реєстр. №5207-1, н.д А.Мотовиловець, М.Нікітіна, 
Ю.Камельчук, А.Остапенко, Г.Мазурашу)

протягом
сесії

І.Гузь
Л.Білозір

Ю.Пилявський
М.Маценко

204.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
державне регулювання діяльності щодо організації та 
проведення азартних ігор» (щодо превенції гемблінгу 
(лудоманії) та попередження ігрової залежності) (реєстр. 
№5207-2, н.д Ю.Тимошенко, М.Цимбалюк, С.Євтушок)

протягом
сесії

І.Гузь
Л.Білозір

Ю.Пилявський
М.Маценко

205.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
державне регулювання діяльності щодо організації та 
проведення азартних ігор» (реєстр. №5207-3, н.д. О.Марусяк, 
Б.Торохтій, Ю.Діденко)

протягом
сесії

І.Гузь
Л.Білозір

Ю.Пилявський
М.Маценко

206.

Проект Закону про заходи, направлені на боротьбу з ігровою 
залежністю та подолання негативних наслідків запровадження 
ринку азартних ігор (реєстр. № 5207-4, н.д. Н.Королевська, 
Ю.Солод, В.Мороз, В.Гнатенко, В.Кальцев)

протягом
сесії

І.Гузь
Л.Білозір

Ю.Пилявський
М.Маценко

207.

Проект Закону про внесення зміни до Бюджетного кодексу 
України щодо посилення ролі громад у соціально-економічному 
розвитку територій (реєстр. №5220, н.д. О.Пасічний, Г.Вацак, 
А.Драбовський, М.Нікітіна, Г.Мазурашу та інші)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов

О.Маковський
К.Маленівська
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208. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
транспорт» (реєстр. №5225, н.д. А.Деркач) 

протягом
сесії

І.Гузь
В.Безгін

К.Маленівська
О.Данилюк

209.

Проект Закону про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві 
положення» Закону України «Про рекламу» щодо соціальної 
реклами, спрямованої на запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2 (реєстр. №5226, КМУ, Д.Шмигаль)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов

О.Кириленко
О.Маковський

210.

Проект Постанови про попередній звіт Тимчасової слідчої 
комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів 
корупції в органах державного архітектурно-будівельного 
контролю та нагляду за шість місяців діяльності (реєстр. №5252, 
н.д. А.Пузійчук, А.Стріхарський, І.Юнаков, О.Аліксійчук, 
О.Дунда, С.Алєксєєв та інші)

протягом
сесії

А.Клочко
О.Шуляк
В.Іванов
О.Дунда

І.Казімірова
О.Бочарова

211.
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
племінну справу у тваринництві» (реєстр. №5261, н.д. 
М.Заремський)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов І.Ляшко

212.

Проект Закону про державну політику у сфері подолання 
наслідків збройної агресії Російської Федерації проти 
Державного суверенітету України (реєстр. №5271, н.д. 
Г.Третьякова, О.Аліксійчук, Ю.Камельчук, Г.Бондар, 
І.Геращенко та інші)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов 

О.Данилюк
Ю.Пилявський

213.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо забезпечення економічного і соціального 
розвитку територіальних громад (реєстр. №5282, н.д. 
О.Ковальов)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов

О.Маковський
Ю.Гарбуз
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214.

Проект Закону про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2021 рік» щодо створення Меморіального 
простору пам'яті жертв трагедій Бабиного Яру та Голокосту (реєстр. 
№5287, н.д. Ю.Тимошенко, І.Крулько, А.Лабунська, В.Івченко, Н.Піпа та 
інші)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов

О.Маковський
О.Данилюк

215.

Проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України «Про 
військово-цивільні адміністрації» щодо реалізації прав мешканців 
гуртожитків на приватизацію жилих приміщень (реєстр. №5296, н.д. 
В.Мороз, Н.Королевська, Ю.Солод, В.Гнатенко, В.Кальцев)

протягом
сесії

О.Качура 
О.Літвінов О.Данилюк

216.

Проект Постанови про визнання такою, що втратила чинність, Постанови 
Верховної Ради України від 16 травня 2019 року 
№ 2721-VIII (реєстр. №5314, н.д. В.Ар’єв, М.Бондар, М.Княжицький, 
І.Фріз)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов О.Данилюк

217.
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо питань 
оціночної діяльності (реєстр. №5317, н.д. О.Мовчан, Р.Підласа, О.Шуляк, 
В.Безгін та інші)

протягом
сесії

О.Шуляк
Г.Бондар В.Коваленко

218.
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо питань 
оціночної діяльності (реєстр. №5317-1, н.д. І.Фріс, М.Нікітіна, Е.Прощук, 
А.Боблях, Т.Батенко, О.Колєв, В.Рубльов, О.Аліксійчук та інші)

протягом
сесії

О.Шуляк
Г.Бондар В.Коваленко

219.

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 
забезпечення фіскальної ефективності та справедливості у зарахуванні до 
місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб та адміністративних 
штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (реєстр. №5319, 
н.д. О.Красов, А.Ляшенко, Є.Брагар, Є.Пивоваров та інші)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов О.Маковський
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220.
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 
створення сприятливих умов для працевлаштування осіб з інвалідністю 
(реєстр. №5344, КМУ Д.Шмигаль)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов 

І.Ляшко
О.Маковський

221.
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 
створення сприятливих умов для працевлаштування осіб з інвалідністю 
(реєстр. №5344-1, н.д. Ю.Тимошенко, М.Цимбалюк)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов 

І.Ляшко
О.Маковський

222.
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 
сприяння зайнятості осіб з інвалідністю (реєстр. №5344-2, н.д. 
Н.Королевська, В.Мороз, Ю.Солод, В,Гнатенко, В.Кальцев)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов 

І.Ляшко
О.Маковський

223.
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю (реєстр. №5344-3, н.д. 
Г.Третьякова)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов 

І.Ляшко
О.Маковський

224.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законів України щодо надання допомоги застрахованим особам 
та підтримки бізнесу на період здійснення обмежувальних 
протиепідемічних заходів (реєстр. №5346, н.д. К.Рудик, Я.Железняк, 
Г.Васильченко, Н.Піпа та інші)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов О.Маковський

225.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких інших законодавчих актів України щодо надання допомоги 
застрахованим особам, підтримки платникам податків та закладам 
охорони здоров’я на період здійснення обмежувальних 
протиепідемічних заходів (реєстр. №5346-1, н.д. Н.Южаніна, Т.Батенко, 
М.Іонова, І.Геращенко, О.Синютка та інші)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов О.Маковський
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226.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
запобігання корупції» щодо встановлення заборони особам, 
уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування та членам їх сімей на відкриття та/або 
використання рахунків і збереження фінансових активів в 
іноземних банках (реєстр. №5350, н.д. О.Качура)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов 

Т.Кирилюк
І.Ляшко

227.

Проект Закону про внесення змін до статті 172-6 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення щодо 
встановлення відповідальності за порушення заборони особам, 
уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування та членам їх сімей на відкриття та/або 
використання рахунків і збереження фінансових активів в 
іноземних банках (реєстр. №5351, н.д. О.Качура)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов 

І.Ляшко
О.Маковський

228. Проект Закону про садівництво та городництво в Україні 
(реєстр. №5357, н.д. Л.Марченко)

протягом
сесії

О.Шуляк
Г.Бондар

В.Коваленко
І.Казімірова

229.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
щодо розвитку системи пробації, збільшення альтернатив 
позбавленню волі та створення умов для зниження рецидивної 
злочинності (реєстр. №5359, КМУ, Д.Шмигаль)

протягом
сесії

Р.Лозинський
І.Гузь

В.Безгін
Л.Білозір

М.Маценко
Ю.Пилявський

230.

Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 
України, Кримінального процесуального кодексу України щодо 
розвитку системи пробації, збільшення альтернатив 
позбавленню волі та створення умов для зниження рецидивної 
злочинності (реєстр. №5360, КМУ, Д.Шмигаль)

протягом
сесії

Р.Лозинський
І.Гузь

В.Безгін
Л.Білозір

М.Маценко
Ю.Пилявський
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231.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» щодо унормування оплати праці 
помічників суддів та секретарів судового засідання (реєстр. 
№5361, н.д. Т.Тарасенко, О.Копанчук, Г.Мазурашу, М.Тищенко 
та інші)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов О.Кириленко

232.

Проект Закону про внесення зміни до статті 91 Бюджетного 
кодексу України щодо впорядкування окремих питань 
фінансування видатків на охорону здоров’я (реєстр. №5363, н.д. 
А.Скороход, Т.Циба)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов

О.Маковський
Ю.Гарбуз

233.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо сприяння розвитку територій, що зазнали 
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 
катастрофи (реєстр. №5379, н.д. О.Василевська-Смаглюк, 
О.Бондаренко, О.Копиленко, І.Кривошеєв)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов

Ю.Пилявський
О.Данилюк

234.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо особливостей справляння земельного податку та 
орендної плати за земельні ділянки, які перебувають в 
оперативному управлінні, господарському віданні (реєстр. 
№5386, н.д. С.Литвиненко, А.Чорноморов, М.Шол, П.Халімон, 
М.Сольський, О.Шуляк та інші)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов

О.Маковський
Ю.Гарбуз

235.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо оціночної діяльності (реєстр. №5389, н.д. І.Фріс, 
М.Нікітіна, Е.Прощук, Т.Батенко, О.Колєв, М.Тищенко та інші) протягом

сесії
О.Качура

О.Корнієнко
Т.Кирилюк

І.Ляшко
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236.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо заборони використання тварин у цирку та інших 
незаконних видовищних заходах із залученням тварин (реєстр. 
№5406, н.д. А.Скороход, П.Павліш, О.Качура, М.Галушко)

протягом
сесії

І.Гузь
Л.Білозір Ю.Пилявський

237.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо підвищення граничного віку перебування на 
дипломатичній службі та службі в органах місцевого 
самоврядування (реєстр. №5422, н.д. Г.Третьякова, С.Мінько, 
Є.Брагар, С.Швець, Г.Михайлюк та інші)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов

О.Маковський
І.Ляшко

238.

Проект Постанови про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної 
Ради України з питань розслідування оприлюднених у засобах 
масової інформації фактів можливих корупційних дій посадових 
осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат 
дохідної частини Державного бюджету України (реєстр. №5424, 
н.д. І.Крулько)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов 

І.Ляшко
О.Маковський

239.

Проект Закону про внесення зміни до статті 175-1 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення щодо 
встановлення відповідальності за порушення правил куріння 
пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та 
електронних сигарет у заборонених місцях (реєстр. №5435,  н.д. 
О.Гончаренко)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін Ю.Пилявський

240.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо проведення робіт на землях водного фонду 
(реєстр. №5442, н.д. Е.Прощук, О.Бондаренко, О.Матусевич, 
О.Криворучкіна та інші)

протягом
сесії

О.Шуляк
Г.Бондар В.Коваленко

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71780
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71795
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241.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 
сімей» щодо заохочення громадян України до проходження 
військової служби за контрактом, поліпшення соціального і 
правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей, 
захисту військовослужбовців в інформаційному просторі та 
збереження їх репутації як політично неупереджених (реєстр. 
№5448, КМУ Д.Шмигаль)

протягом
сесії А.Загоруйко Т.Кирилюк

О.Кириленко

242.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо особливих умов зміни цільового призначення 
земель рекреаційного призначення (№5457, н.д. Г.Третьякова, 
Г.Мазурашу, А.Холодов, І.Васильєв, О.Руденко, С.Швець)

протягом
сесії

О.Шуляк
Г.Бондар В.Коваленко

243.
Проект Закону про правові та організаційні засади громадського 
контролю та громадського діалогу в Україні (реєстр. №5458, н.д. 
Г.Третьякова, С.Швець)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов 

І.Ляшко

244.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових 
виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, 
та пального» та деяких інших законів України щодо видачі 
ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, 
тютюновими виробами і рідинами, що використовуються в 
електронних сигаретах (реєстр. №5470, н.д. Е.Рєпіна, 
Д.Гетманцев)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін О.Данилюк

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71814
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71830
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71831
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71850
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245.

Проект Закону про внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві 
положення» Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо умов обігу земель 
сільськогосподарського призначення» (реєстр. №5486-1, н.д. 
В.Івченко) 

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов Ю.Пилявський

246.

Проект Закону про внесення зміни до розділу ІІ «Прикінцеві 
положення» Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо умов обігу земель 
сільськогосподарського призначення» стосовно набрання 
чинності законом за результатами всеукраїнського референдуму 
(рреєстр. №5486-2, н.д. Н.Королевська, Ю.Солод, В.Мороз)

протягом
сесії А.Загоруйко Т.Кирилюк

247.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
бібліотеки і бібліотечну справу» щодо окремих питань держаної 
політики, розвитку та підтримки галузі бібліотечної справи 
(реєстр. №5521, н.д. А.Деркач)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін О.Данилюк

248.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
екстрену медичну допомогу» щодо забезпечення закладів 
охорони здоров'я спеціалізованим санітарним транспортом та 
унормування вимог до його обладнання (реєстр. №5522, н.д. 
А.Деркач)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов Ю.Гарбуз

249.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
транспорт» щодо окремих питань розвитку транспорту та 
відносин підприємств транспорту з органами виконавчої влади і 
місцевого самоврядування (реєстр. №5531, н.д. А.Деркач)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін О.Данилюк

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72029
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72040
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250.

Проект Закону про внесення змін до Водного кодексу України 
щодо вжиття органами державної влади та місцевого 
самоврядування заходів із запобігання стихійному лихові, 
спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об'єктах 
та ліквідації їх наслідків (реєстр. №5545, н.д. А.Деркач)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін Т.Корнієнко

251.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
телебачення і радіомовлення» (про тимчасове включення 
програм загальнонаціонального багатоканального (цифрового) 
мовлення з використанням радіочастотного ресурсу до складу 
універсальної програмної послуги для забезпечення 
інформаційної безпеки населення в районі відсічі збройної 
агресії Російської Федерації) (реєстр. №5546, н.д. О.Федієнко, 
М.Потураєв, С.Штепа, Ю.Гришина, В.Безгін, О.Аліксійчук та 
інші)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін О.Данилюк

252.
Проект Закону про авторське право і суміжні права (реєстр. 
№5552-2, н.д. В.В’ятрович, М.Потураєв, О.Санченко, О.Савчук, 
С.Бобровська, Г.Васильченко, Я.Юрчишин)

протягом
сесії

І.Гузь
Л.Білозір М.Маценко

253.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану» щодо вдосконалення 
правового регулювання процедури припинення та скасування 
режиму воєнного стану (реєстр. №5556, н.д. О.Гончаренко)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін О.Данилюк

254.

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо захисту прав дітей та 
соціальної підтримки сім'ї (реєстр. №5582, КМУ Д.Шмигаль)

протягом
сесії

І.Гузь
Л.Білозір Ю.Пилявський
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255.

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо створення Фонду розвитку сільських територій 
(реєстр. №5584, н.д. Д.Костюк, Г.Вацак, Є.Брагар, Т.Грищенко, 
О.Аліксійчук, Ю.Діденко, А.Клочко)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов О.Маковський

256.
Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо створення та функціонування Фонду розвитку 
сільських територій (реєстр. №5584-1, н.д. В.Івченко)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов О.Маковський

257.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування функцій органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування з питань захисту прав дітей 
у зв'язку з утворенням Національної соціальної сервісної служби 
та її територіальних органів (реєстр. №5586, КМУ, Д.Шмигаль)

протягом
сесії

І.Гузь
Л.Білозір

М.Маценко
О.Данилюк

258.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо зменшення ставки податку на додану вартість для 
сфери ресторанного господарства та надання кейтерингових 
послуг (реєстр. №5590, н.д. О.Леонов, М.Заблоцький, 
Т.Тарасенко, К.Рудик, М.Мезенцева, А.Клочко, О.Качура, 
Л.Білозір, В. Безгін та інші)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов О.Маковський

259.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо соціального захисту осіб, які нагороджені орденом «Золота 
Зірка» та орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів 
(реєстр. №5601, н.д. Г.Третьякова, І.Васильєв, А.Пушкаренко, 
О.Аліксійчук, С.Швець та інші)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов 

Л.Дмитрук
Ю.Гарбуз
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260.

Проект Закону про внесення змін до Загальнодержавної 
програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та 
перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему 
(реєстр. №5602, КМУ, Д.Шмигаль)

протягом
сесії

О.Шуляк
О.Бондар

О.Коваленко
І.Казімірова

261.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного 
захисту (реєстр. №5608, н.д. О.Бондаренко, Е.Прощук, 
Д.Любота, Л.Білозір, О.Аліксійчук та інші)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов 

О.Данилюк

262. Проект Закону про громадський нагляд (реєстр. №5621, н.д. 
Н.Королевська, Ю.Солод, В.Мороз)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов 

І.Ляшко

263.
Проект Закону про захист персональних даних (реєстр. №5628, 
н.д. Є.Чернєв, Т.Тарасенко, Р.Стефанчук, Р.Соха та інші) протягом

сесії
І.Гузь

Л.Білозір М.Маценко

264.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення регулювання нотаріальної 
діяльності (реєстр. №5644, н.д. І.Фріс, Д.Арахамія, Р.Стефанчук, 
Ю.Діденко, А.Клочко та інші)

протягом
сесії

І.Гузь
Л.Білозір М.Маценко

265.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
державну допомогу суб’єктам господарювання» та інших 
законодавчих актів України щодо вдосконалення контролю та 
моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання 
(реєстр. №5648, н.д. Д.Арахамія, Р.Підласа, Д.Наталуха, 
Г.Лічман)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

О.Данилюк
Ю.Пилявський
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266.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
щодо збереження лісів (реєстр. №5650, н.д. Д.Арахамія, 
П.Павліш, М.Лаба, О.Аліксійчук, А.Клочко, А.Стріхарський та 
інші)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

Т.Корнієнко

267.
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг 
(реєстр. №5651, КМУ Д.Шмигаль)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

Ю.Гарбуз
Ю.Пилявський

268.
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо пільг з проїзду та деяких інших пільг (реєстр. №5651-1, н.д. 
Н.Королевська, В.Мороз, В.Гнатенко, Ю.Солод)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

Ю.Гарбуз
Ю.Пилявський

269.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг  
(реєстр. №5651-2, О.Устінова, Ю.Клименко, О.Стефанишина, 
Є.Чернєв, А.Шараськін, Я.Юрчишин, Л.Білозір, Р.Лозинський та 
інші) 

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

Ю.Гарбуз
Ю.Пилявський

270.
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг 
(реєстр. №5651-3, н.д. Ю.Тимошенко, М.Цимбалюк)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

Ю.Гарбуз
Ю.Пилявський

271. Проект Закону про фортифікацію борошна (реєстр. №5657, н.д. 
І.Констанкевич, Т.Батенко, С.Мінько, В.М’ялик та інші)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов 

О.Данилюк
Ю.Пилявський

272.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо 
витрат на виплату і доставку пільгових пенсій (реєстр. №5658, 
н.д. О.Василевська-Смаглюк, Г.Третьякова, Є.Богуцька, 
О.Бондаренко та інші)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов 

О.Маковський

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72362
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72365
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72368
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273.

Проект Закону про внесення змін до пункту 2 розділу XV 
«Прикінцеві положення» Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо 
витрат на виплату і доставку пільгових пенсій (реєстр.
№5658-1, н.д. Н.Королевська, В.Мороз, Ю.Солод, В.Гнатенко, 
В.Кальцев)

протягом
сесії

О.Качура
О.Корнієнко О.Маковський

274. Проект Закону про примусове виконання рішень (реєстр. №5660, 
н.д. В.Божик, А.Костін, Т.Тарасенко, Р.Бабій та інші)

протягом
сесії

О.Шуляк
Г.Бондар

І.Казімірова
О.Бочарова

275.
Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 
України щодо захисту української мови як державної (реєстр. 
№5670, н.д. Є.Богуцька)

протягом
сесії

О.Качура
Д.Чорний

О.Маковський
І.Ляшко

276.

Проект Постанови про заходи, направлені на захист дитинства і 
материнства та подолання демографічної кризи в Україні 
(реєстр. №5684, н.д Н.Королевська, М.Цимбалюк, О.Качура, 
Т.Плачкова та інші)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов 

Т.Кирилюк

277.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо створення сприятливих умов для залучення 
масштабних інвестицій у промислове виробництво (реєстр. 
№5688, н.д. Д.Наталуха, Д.Гетманцев, Д.Кисилевський, 
І.Марчук, А.Пуртова  та інші)

протягом
сесії

О.Шуляк
Г.Бондар В.Коваленко

278.

Проект Закону про внесення зміни до статті 810 Цивільного 
кодексу України (стосовно оренди житла, що є об’єктом права 
комунальної власності) (реєстр. №5700, н.д. Т.Тарасенко, 
С.Мінько, М.Безугла, Ю.Яцик, Р.Горбенко та інші)

протягом
сесії

О.Шуляк
А.Стріхарський

С.Прітчіна
І.Казімірова

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72381
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72265
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72306
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72318
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72343
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279.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
державну допомогу суб'єктам господарювання» щодо 
забезпечення принципів місцевого самоврядування (реєстр. 
№5701, н.д. Д.Гетманцев, А.Ляшенко, Ю.Діденко)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін Т.Корнієнко

280.

Проект Закону про правотворчу діяльність (реєстр. №5707, н.д. 
Р.Стефанчук, Д.Разумков, О.Кондратюк, Д.Арахамія, 
О.Корнієнко, Ф.Веніславський, О.Совгиря, М.Стефанчук, 
А.Клочко, А.Загоруйко, А.Стріхарський, В.М’ялик, О.Качура, 
Г.Бондар, О.Шуляк, Л.Білозір, О.Аліксійчук, В.Рубльов, 
Д.Гурін, І.Юнаков, В.Іванов, В.Безгін, О.Літвінов та інші)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов Т.Кирилюк

281.

Проект Закону про забезпечення житлом військовослужбовців 
та членів їх сімей із залученням недержавних коштів та 
передачу земель в оренду, відчуження майна (реєстр. №5716, 
н.д. І.Копитін, М.Березін, М.Безугла, О.Завітневич, 
Ю.Здебський, Ю.Мисягін)

протягом
сесії

О.Шуляк
А.Стріхарський

С.Прітчіна
І.Казімірова

282.

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо зарахування акцизного податку з реалізації 
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових 
виробів (реєстр. №5719, н.д. Д.Арахамія, Д.Гетманцев, А.Клочко 
та інші)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов О.Маковський

283.

Проект Закону про Загальнодержавну цільову соціальну 
програму «Питна вода України» на 2022 - 2026 роки (реєстр. 
№5723, КМУ, Д.Шмигаль)

протягом
сесії

О.Шуляк
А.Стріхарський

С.Прітчіна
І.Казімірова

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72344
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72355
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72375
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72392
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72415
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284.

Проект Постанови про надання погодження Верховної Ради 
України на припинення права постійного користування землями 
історико-культурного призначення, які перебувають у 
постійному користуванні комунального закладу «Рівненський 
обласний краєзнавчий музей» Рівненської обласної ради (реєстр. 
№5733, н.д. М.Сольський, Д.Соломчук, С.Литвиненко, 
О.Салійчук)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін Т.Корнієнко

285.

Проект Постанови про звернення до Кабінету Міністрів України 
щодо вжиття невідкладних заходів з метою позбавлення 
Міністерства економіки України невластивих функцій у зв’язку 
із відновленням роботи Міністерства аграрної політики та 
продовольства України (реєстр. №5750, н.д. А.Чорноморов, 
Т.Грищенко, С.Литвиненко, М.Нікітіна, О.Гайду, Д.Соломчук, 
М.Шол, М.Кучер, А.Нагаєвський)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов

І.Ляшко
О.Маковський

286.

Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії 
Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції 
та можливої іншої протизаконної діяльності органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування у місті Києві під час 
реалізації інфраструктурних проектів та соціально-економічних 
програм, у сфері розпорядження землями державної та 
комунальної власності (реєстр. №5763, н.д. Л.Забуранна)

протягом
сесії

О.Шуляк
Г.Бондар

В.Коваленко
І.Казімірова

287.

Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу 
України щодо розміру сукупної площі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення (реєстр. №5771, н.д. 
О.Гончаренко)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін Т.Корнієнко

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72434
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72471
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72498
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72519
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працівники 
секретаріату 

Комітету

288.

Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу 
України щодо уточнення критеріїв набуття у власність 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення (реєстр. 
№5771-1, н.д. О.Устенко, О.Качура)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін Т.Корнієнко

289.

Проект Постанови про заходи, спрямовані на соціальний захист 
населення, яке проживає у негазифікованих будинках та 
використовує опалювальні електроустановки (реєстр. №5779, 
н.д. В.Гриб)

протягом
сесії

О.Шуляк
А.Стріхарський

І.Казімірова 
С.Прітчіна

290.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо збереження об’єктів культурної спадщини) 
(реєстр. №5781, н.д. Є.Ясько, В.В’ятрович, С.Бобровська, 
М.Радуцький, Є.Богуцька та інші)

протягом
сесії

О.Шуляк
Г.Бондар

І.Казімірова 
В.Коваленко

291.

Проект Постанови про звернення до Кабінету Міністрів України 
щодо здійснення заходів, спрямованих на збереження 
Національного природного парку «Бузький Гард» (реєстр. 
№5823, н.д. О.Савчук, Я.Юрчишин, О. Аліксійчук, Н.Піпа) 

протягом
сесії

О.Шуляк
Г.Бондар

І.Казімірова
В.Коваленко

292.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2021 рік» щодо збереження 
залишків коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим 
бюджетам на створення центрів культурних послуг на рахунках 
відповідних місцевих бюджетів (реєстр. №5824, н.д. Є.Кравчук, 
М.Потураєв, І. Констанкевич, Л.Білозір та інші)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов

О.Маковський

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72572
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72537
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72547
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72596
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72598
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секретаріату 

Комітету

293.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
переліку активів, які передаються в управління до Національного 
агентства України з питань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (реєстр. 
№5825, н.д. І.Шинкаренко, В. Кабаченко, А. Славицька, Р. Іванісов) 

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов

Т.Кирилюк
О.Маковський

294.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо безперешкодної реалізації місцевими державними 
адміністраціями повноважень в галузі бюджету та фінансів( реєстр. 
№5827, н.д. О. Корнієнко, Д.Маслов, В.Іванов, І.Юнаков, А.Клочко та 
інші)

протягом
сесії

Р.Лозинський
І.Гузь

В.Безгін
В.Рубльов

О.Данилюк
О.Маковський

295.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо безперешкодної реалізації місцевими державними 
адміністраціями та органами місцевого самоврядування повноважень 
в галузі бюджету та фінансів (реєстр. №5827-1, н.д. С.Демченко) 

протягом
сесії

Р.Лозинський
І.Гузь

В.Безгін
В.Рубльов

О.Данилюк
О.Маковський

296.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо безперешкодної реалізації місцевими державними 
адміністраціями повноважень в галузі бюджету та фінансів  (реєстр. 
№5828, н.д. О. Корнієнко, Д.Маслов, В.Іванов, І.Юнаков, А.Клочко, 
О.Шуляк та ін.)

протягом
сесії

Р.Лозинський
І.Гузь

В.Безгін
В.Рубльов

О.Данилюк
О.Маковський

297.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо безперешкодної реалізації місцевими державними 
адміністраціями та органами місцевого самоврядування повноважень 
в галузі бюджету та фінансів (реєстр. №5828-1, н.д. С.Демченко)

протягом
сесії

Р.Лозинський
І.Гузь

В.Безгін
В.Рубльов

О.Данилюк
О.Маковський

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72600
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72601
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72622
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72602
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72623
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298.

Проект Закону про внесення змін до статті 186-1 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення (щодо посилення 
відповідальності за незаконні дії щодо державних нагород) 
(реєстр. №5830, н.д. Т.Тарасенко, А.Остапенко, М.Тищенко) 

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов

Л.Дмитрук
Ю.Гарбуз

299.

Проект Закону про внесення змін до пункту 9 розділу VI 
«Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу 
України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо безперешкодної 
реалізації місцевими державними адміністраціями та органами 
місцевого самоврядування повноважень в галузі бюджету та 
фінансів» (реєстр. №5842, н.д. С.Демченко)

протягом
сесії

Р.Лозинський
І.Гузь

В.Рубльов
В.Безгін

О.Маковський
О.Данилюк

300.

Проект Постанови про звернення до Кабінету Міністрів України 
щодо вжиття заходів, спрямованих на розроблення 
загальнодержавної цільової програми підтримки територіальних 
громад по виконанню приписів Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій та її структурних підрозділів у сфері 
дотримання законодавства пожежної та техногенної безпеки у 
закладах бюджетної сфери  (реєстр. №5843, н.д. А.Гунько) 

протягом
сесії

Р.Лозинський
О.Качура
В.Безгін

О.Літвінов

Ю.Гарбуз

301. Проект Закону про засади державної політики перехідного 
періоду ( реєстр. №5844, КМУ, Д. Шмигаль)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов О.Данилюк

302.

Проект Закону про засади реінтеграції тимчасово 
непідконтрольних територій України (реєстр. №5844-1, н.д. 
В.Гриб)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов О.Данилюк

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72604
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72621
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72624
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72625
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72663


100

№ п/п Питання,
 які виносяться  на  розгляд  Комітету

Строк 
розгляду

 в  Комітеті

Відповідальні  
за  підготовку 

члени  Комітету

Відповідальні  
за  забезпечення 

підготовки  
працівники 
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303.

Проект Закону про особливості державної політики перехідного 
періоду  (реєстр. №5844-2, н.д. І. Геращенко, М. Іонова. 
І.Климпуш-Цинцадзе, М. Княжицький, С. Федина, А. Чийгоз, 
І.Фріз)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов О.Данилюк

304.
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
фізичну культуру і спорт» (реєстр. №5848, КМУ, Д.Шмигаль) протягом

сесії
О.Качура

О.Літвінов
І.Ляшко

О.Маковський

305.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування функцій органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування з питань соціального 
захисту населення та захисту прав дітей у зв'язку з утворенням 
Національної соціальної сервісної служби та її територіальних 
органів  (реєстр. №5849, КМУ, Д.Шмигаль)

протягом
сесії

Р.Лозинський
О.Качура
В.Безгін

О.Літвінов

Т.Кирилюк
Т.Корнієнко

306.
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо оплати праці (реєстр. №5857-2, н.д. 
Н.Королевська, В.Гнатенко, В.Мороз, Ю.Солод) 

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов О.Маковський

307.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» щодо 
надання соціально-економічної компенсації ризику для 
населення територіальних громад, які утворені та функціонують 
на території зон спостереження (реєстр. №5859, КМУ, 
Д.Шмигаль)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

О.Данилюк
Ю.Гарбуз

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72664
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72629
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72630
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72717
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72643
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працівники 
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Комітету

308.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
державне регулювання ринків капіталу та організованих 
товарних ринків» та деяких інших законодавчих актів України 
щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та 
організованих товарних ринках (реєстр. №5865, н.д. 
Д.Гетманцев, А. Мотовиловець, О.Василевська-Смаглюк, 
І.Аллахвердієва та інші)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов

Т.Кирилюк
О.Маковський

309.
Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (реєстр. №5874, КМУ, 
Д.Шмигаль)

протягом
сесії А.Загоруйко Т.Кирилюк

310.

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу 
України щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної 
діяльності (реєстр. №5877, н.д. М.Павлюк, О.Шуляк, 
Т.Плачкова, О.Бондаренко, А.Клочко, А.Мотовиловець, 
В.Безгін, В.Рубльов, О.Качура, О.Аліксійчук, В.Іванов та інші)

протягом
сесії

А.Клочко
О.Шуляк
І.Іванов

І.Казімірова
О.Бочарова

311.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» та деяких інших законодавчих актів 
України (щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності 
судді, який виніс рішення з порушенням Конвенції про захист 
прав і основоположних свобод, а також інших осіб, які 
порушили статтю (статті) Конвенції, що встановлено 
остаточним рішенням Європейського суду з прав людини проти 
України) (реєстр. №5890, н.д. С.Власенко)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов Т.Кирилюк

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72651
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72660
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72667
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72681
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312.

Проект Постанови про особливості поширення на вакцинованих 
осіб обмежень, встановлених з метою протидії поширенню 
пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2 (реєстр. №6002, н.д. К.Рудик, 
Я.Железняк, Р.Костенко, І.Совсун, А.Осадчук, О.Макаров)

протягом
сесії

Р.Лозинський
О.Качура

О.Літвінов
В.Безгін

Т.Кирилюк
Ю.Гарбуз

О.Данилюк

313.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
запобігання корупції» щодо декларування видатків на 
отримання медичних послуг поза межами України  (реєстр. 
№6008, н.д. О.Дубінський) 

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов

І.Ляшко
Т.Кирилюк

314.

Проект Закону про особливості регулювання підприємницької 
діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у 
перехідний період (реєстр. №6013, н.д. Р.Стефанчук, 
С.Кальченко, В.Медяник, Г.Третьякова, О.Бакумов, Г.Вацак, 
Ю.Гришина, М.Стефанчук, О.Шуляк, О.Качура, О.Корнієнко, 
В.Безгін, Д.Гурін, Л.Білозір, Д.Арахамія, Д.Разумков та інші)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

Т.Корнієнко
І.Ляшко

315.

Проект Постанови про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної 
Ради України з питань розслідування фактів корупції в органах 
державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду про 
виконану роботу за рік діяльності (реєстр. №6059, н.д. 
М.Крячко, О.Федієнко, Р.Соха, В.Подгорна, Є.Чернєв, С.Ларін, 
С.Штепа, І.Васильєв) 

протягом
сесії

А.Клочко
О.Шуляк
В.Іванов

О.Бочарова
І.Казімірова

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72686
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72697
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72707
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72773
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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

316.

Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії 
Верховної Ради України з питань розслідування можливих 
фактів порушення законодавства України посадовими особами 
органів, що здійснюють управління та беруть участь у реалізації 
державної політики у сфері містобудівної діяльності, іншими 
суб’єктами, які беруть участь у містобудівній діяльності (реєстр. 
№6061, н.д. А.Пузійчук, С.Лабазюк, В.Ватрас, І.Юнаков, 
А.Стріхарський, О.Дунда, О.Аліксійчук) 

протягом
сесії

О.Шуляк
Г.Бондар
О.Дунда

І.Казімірова
В.Коваленко

317.

Проект Закону про внесення змін до статті 12-2 Закону України 
«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (щодо 
фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони спостереження) 
(реєстр. №6063, н.д. Ю.Яцик, О. Копанчук, М.Дирдін, Л. Білозір, 
В.Арешонков, Т.Циба, В.Крейденко, О.Горобець, В.Захарченко, 
Д.Микиша, В.Безгін, Г.Вацак)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов

О.Маковський
О.Данилюк

318.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
щодо реформування служби зайнятості, соціального 
страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній 
зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження 
нових активних програм на ринку праці (реєстр. №6067, КМУ, 
Д.Шмигаль)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін О.Данилюк

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72774
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72777
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72783
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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

319.

Проект Закону про внесення змін до статті 28 Закону України 
«Про соціальні послуги» щодо надання соціальних послуг 
бездомним особам (реєстр. № 6073, н.д. А.Яценко)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

В.Рубльов

Ю.Гарбуз
Ю.Пилявський

320.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту майнових прав окремих категорій осіб та 
відшкодування витрат на догляд за такими особами (реєстр. 
№6083, КМУ, Д.Шмигаль)

протягом
сесії

І.Гузь
Л.Білозір

Ю.Пилявський
М.Маценко

321.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо оптимізації функцій центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
санітарного законодавства (реєстр. №6096, КМУ, Д.Шмигаль)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов

О.Маковський
І.Ляшко

322.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
щодо узгодження законодавства у сфері оренди державного та 
комунального майна (реєстр. №6102, н.д. О.Мовчан, Р.Підласа, 
Г.Лічман, Я.Рущишин, Б.Приходько, А.Мотовиловець, Д. 
Кисилевський)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

Т.Корнієнко
О.Данилюк

323.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
щодо узгодження законодавства у сфері оренди державного та 
комунального майна (реєстр. №6102-1, н.д. О.Макаров, 
Я.Железняк) 

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

Т.Корнієнко
О.Данилюк

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72799
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72829
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72858
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72867
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72933
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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

324.

Проект Закону про внесення змін до статті 15 Закону України 
«Про оренду державного та комунального майна» (щодо 
встановлення пільгового режиму отримання в оренду 
державного і комунального майна орендарями, які потребують 
соціального захисту, здійснюють соціально значиму діяльність, 
зокрема забезпечують реформу шкільного харчування) (реєстр. 
№6102-2, н.д. Р.Підласа) 

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

Т.Корнієнко
О.Данилюк

325.
Проект Закону про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про житлово-
комунальні послуги» (реєстр. №6103, КМУ, Д.Шмигаль)

протягом
сесії

О.Шуляк
О.Стріхарський В.Коваленко

326.

Проект Закону про соціальний і правовий захист осіб, стосовно 
яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок 
збройної агресії проти України, та членів їх сімей (реєстр. 
№6104, ПУ, В. Зеленський)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов

О.Данилюк
І.Ляшко

327.

Проект Закону про заходи, спрямовані на належне забезпечення 
територіальних громад України необробленою деревиною з 
метою сприяння їх соціально-економічному розвитку (реєстр. 
№6110, н.д. С.Гривко)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

Ю.Гарбуз
Ю.Пилявський

328.

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України (щодо уточнення розподілу податку на доходи фізичних 
осіб між державним бюджетом та бюджетом міста Києва) 
(реєстр. №6117, н.д. Л.Забуранна, Г.Бондар, Т.Тарасенко, 
М.Тищенко, Д.Гурін  та інші)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

В.Рубльов

О.Данилюк
О.Маковський

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72944
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72869
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72870
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72885
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72894
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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

329.

Проект Закону про державний контроль за дотриманням вимог 
законодавства під час надання соціальної підтримки (реєстр. 
№6119, КМУ, Д.Шмигаль)

протягом
сесії

Р.Лозинський
І.Гузь

В.Безгін
Л.Білозір

О.Данилюк
М.Маценко

330.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань» щодо вдосконалення 
інституту зазначення відомостей про кінцевого бенефіціарного 
власника та структуру власності юридичної особи (реєстр. 
№6131-2, н.д. І.Фріс, А.Одарченко, Т.Грищенко, О.Вінтоняк, 
А.Клочко, Д.Микиша, В.Рубльов, М.Мезенцева, В.Безгін та 
інші)

протягом
сесії

І.Гузь
Л.Білозір

Ю.Пилявський
М.Маценко

331.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо деофшоризації доходів національних публічних 
діячів (реєстр. №6142, н.д. О.Дубінський) протягом

сесії

О.Качура
І.Гузь

О.Літвінов
В.Рубльов

О.Данилюк
Ю.Пилявський

332.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо приведення у відповідність положень податкового 
законодавства у зв'язку із реформуванням адміністративно-
територіального устрою (реєстр. №6151, КМУ, Д.Шмигаль)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Безгін

В.Рубльов

Ю.Гарбуз
О.Маковський

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72908
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72945
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72954
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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

333.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо надання статусу учасників бойових дій та соціальних 
гарантій медичним працівникам, які безпосередньо залучалися 
для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 
цілісності України (реєстр. №6153, н.д. О.Василевська-Смаглюк, 
М.Нікітіна, Г.Третьякова, С.Швець, В.Кінзбурська, 
В.Крейденко, Г.Лічман, Г.Мазурашу, О.Аліксійчук та інші)

протягом
сесії

О.Шуляк
О.Дунда
І.Юнаков

О.Бочарова
В.Коваленко

334.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо заходу із запобігання загрозам національної безпеки – 
позбавлення осіб державних нагород (реєстр. №6163, н.д 
Р.Лозинський, О.Корнієнко, В.В'ятрович, І.Гузь, В.Безгін, 
П.Бакунець, С.Бобровська, Г.Васильченко, А.Клочко, 
О.Аліксійчук та інші) 

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов

Л.Дмитрук
Ю.Гарбуз

335.
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо оптимізації функцій Фонду соціального 
страхування України (реєстр. №6171, КМУ, Д.Шмигаль)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов І.Ляшко

336.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо оптимізації функцій Фонду соціального 
страхування України (реєстр. №6171-1, н.д. Н.Королевська, 
В.Гнатенко, В.Мороз, Ю.Солод)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов І.Ляшко

337.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо діяльності Фонду соціального страхування 
України та оптимізації його видатків (реєстр. №6171-2, н.д. 
Г.Третьякова)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов І.Ляшко

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72956
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72981
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73111
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73112
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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

338.
Проект Закону про дошкільну освіту ( реєстр. №6172, КМУ, 
Д.Шмигаль) протягом

сесії
Р.Лозинський

В.Безгін Т.Корнієнко

339.

Проект Закону про дошкільну освіту (реєстр. №6172-1, н.д. 
В.Воронов, Ю.Гришина, С.Бабак, С.Колебошин, О.Бакумов, 
А.Клочко, В.Крейденко, О.Лис, С.Мінько, В.Рубльов, Л.Білозір 
та інші)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін Т.Корнієнко

340.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та 
Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих 
електронних довірчих послуг та імплементації законодавства 
Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації (реєстр. 
№6173, КМУ, Д.Шмигаль)

протягом
сесії

І.Гузь
Л.Білозір

М.Маценко 
Ю.Пилявський

341.

Проект Постанови про звернення до Кабінету Міністрів України 
щодо вжиття невідкладних заходів для підвищення пенсій 
(реєстр. №6174, н.д. Н.Королевська, Ю.Бойко, М.Цимбалюк, 
О.Кулініч, А.Урбанський, Ю.Солод, О.Колтунович, Т.Плачкова, 
А.Бурміч, В.Мороз, В.Гнатенко, А.Славицька та інші)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов

І.Ляшко
О.Маковський

342.

Проект Закону про Національну комісію з питань захисту 
персональних даних та доступу до публічної інформації (реєстр. 
№6177, н.д. Т.Тарасенко, Є.Чернєв, М.Лаба, К.Касай, А.Клочко, 
Є.Кравчук, Г.Третьякова, М. Потураєв, С. Штепа С. Гривко, 
О.Федієнко, П.Фролов, В.Подгорна, О.Аліксійчук та інші)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов І.Ляшко

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72982
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73109
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72983
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72984
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72992
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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

343.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо особливостей розміщення інформаційних матеріалів про 
використання бюджетних коштів (реєстр. №6188, н.д. К.Рудик, 
Я.Железняк, О.Макаров, Л.Василенко, А.Осадчук)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін О.Данилюк

344.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо інформування про використання коштів платників 
податків (реєстр. №6189, н.д. Р.Лозинський, Г.Васильченко, 
О.Устінова, Я.Рущишин, Ю.Клименко О.Стефанишина, 
В.Цабаль та інші)

протягом
сесії

Р.Лозинський 
В.Безгін О.Данилюк

345.

Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії 
Верховної Ради України з питань розслідування можливих 
фактів незаконного та неефективного проведення органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування заходів 
щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції 
земельних відносин (земельної децентралізації) (реєстр. №6196, 
н.д. А.Богданець, О.Літвінов, А.Загоруйко, Д.Маслов, 
А.Одарченко) 

протягом
сесії

Р.Лозинський 
В.Безгін Ю.Гарбуз

346.

Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії 
Верховної Ради України з питань розслідування можливих 
фактів порушення Конституції України та законів України 
Одеським міським головою Трухановим Г.Л., вчинення ним 
протиправних дій, зокрема, корупційних правопорушень та 
правопорушень пов'язаних з корупцією (реєстр. №6198, н.д. 
О.Леонов)

протягом
сесії

Р.Лозинський 
В.Безгін

Т.Корнієнко
О.Данилюк

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73010
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73012
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73024
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73029
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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

347.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо покращення адміністрування окремих податків і 
зборів) (реєстр. №6200, н.д. С.Шахов)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов О.Маковський

348.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від корупційних та інших 
злочинів» щодо розширення доступу до джерел інформації для 
цілей виявлення та розшуку активів (реєстр. №6201, КМУ, 
Д.Шмигаль)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов І.Ляшко

349.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення державного нагляду (контролю) у 
сфері техногенної та пожежної безпеки (реєстр. № 6203, КМУ, 
Д.Шмигаль)

протягом
сесії

О.Шуляк
О.Дунда

О.Бочарова
І.Казімірова

350.

Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії 
Верховної Ради України з питань розслідування фактів 
корупційних дій Одеського міського голови та посадовими 
особами Одеської міської ради, а також вчинення останніми 
фактів розкрадання бюджетних коштів, комунальної власності 
та вчинення посадових злочинів (реєстр. №6223, н.д. 
А.Дмитрук)

протягом
сесії

Р.Лозинський 
В.Безгін

Т.Корнієнко
О.Данилюк

351.
Проект Закону про Національну програму інформатизації 
(реєстр. №6241, КМУ, Д.Шмигаль) протягом

сесії

О.Качура
О.Літвінов

В.Безгін
О.Данилюк

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73035
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20106
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73040
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73046
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73073
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73095
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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

352.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про ринок 
природного газу» щодо забезпечення справедливого підходу у 
встановленні ціни на газ для ОСББ та ЖБК, які самостійно 
забезпечують роботу власних газових котельних для потреб 
співвласників багатоквартирного будинку (реєстр. №6251, 
Ю.Тимошенко, О.Кучеренко, А.Пузійчук, В.Дубіль, 
М.Цимбалюк, С.Власенко, С.Тарута, Г.Вацак, А.Ніколаєнко, 
І.Совсун, В.Наливайченко, О.Кондратюк та інші)

протягом
сесії

О.Шуляк
О.Стріхарський В.Коваленко

353.

Проект Закону про запровадження обов’язкового попереднього 
психіатричного та наркологічного огляду публічних осіб 
(реєстр. №6262, доопрацьований, н.д. Т.Батенко, А.Скороход, 
А.Урбанський, І.Чайківський, С.Мінько, І.Констанкевич 
П.Юрчишин, С.Рудик, І.Гузь, Л.Білозір, О.Дунда, В.Рубльов, 
А.Кіссе та інші)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов О.Маковський

354.

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо встановлення 
відповідальності за правопорушення у сфері пожежної безпеки 
(реєстр. №6280, КМУ, Д.Шмигаль)

протягом
сесії

О.Шуляк
О.Дунда

О.Бочарова
І.Казімірова

355.

Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу 
України та інших законодавчих актів щодо розширення прав 
постійних користувачів земельних ділянок (реєстр. №6289, н.д. 
А.Чорноморов, О.Гайду, М.Сольський, М.Нікітіна, О.Салійчук, 
А.Нагаєвський, М.Шол, Т.Грищенко та інші)

протягом
сесії

О.Шуляк
Г.Бондар В.Коваленко

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73107
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73127
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73149
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73164
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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

356.

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо доходів з орендної плати за земельні ділянки, що 
перебувають у постійному користуванні державних, 
комунальних підприємств, установ, організацій (реєстр. №6290, 
А.Чорноморов, О.Гайду, М.Сольський, М.Нікітіна, О.Салійчук,  
А.Нагаєвський та інші)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов О.Маковський

357.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо особливостей справляння земельного податку та 
орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у 
постійному користуванні (реєстр.№6291, н.д. А.Чорноморов, 
О.Гайду, М.Сольський, М.Нікітіна, О.Салійчук, А.Нагаєвський, 
М.Шол, Т.Грищенко та інші)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов О.Маковський

358.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення 
національного спротиву (реєстр. №6302, н.д. Ф.Веніславський, 
Ю.Мисягін, Ю.Здебський, Р.Костенко, І.Герасименко, 
С.Рахманін, М.Березін та інші)

протягом
сесії

І.Гузь
Л.Білозір

Ю.Пилявський
О.Данилюк.

359.

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» (реєстр. №6305, КМУ, 
Д.Шмигаль)

протягом
сесії

О.Шуляк
О.Дунда І.Казімірова

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73165
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73166
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73184
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73193
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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

360.

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо збільшення нормативу зарахування податку на 
доходи фізичних осіб до складу доходів загального фонду 
бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад 
(реєстр. №6308, н.д. А.Яценко)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов О.Маковський

361.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» щодо врегулювання питання оплати 
праці працівників судів (реєстр. №6311, н.д. С.Демченко, 
А.Костін, Д.Маслов, В.Ватрас, Р.Бабій)

протягом
сесії

О.Качура
Д.Чорний О.Маковський

362. Проект Закону про мораторій на розміщення таборів біженців на 
території України (реєстр. №6312, н.д. О.Савчук)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін О.Данилюк 

363.
Проект Закону про внесення зміни до статті 2 Закону України 
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності» (реєстр. №6318, КМУ, Д.Шмигаль)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов О.Данилюк 

364.

Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради 
України щодо зміни механізму відкликання законопроектів, 
внесених Кабінетом Міністрів України (реєстр. №6338, н.д. 
О.Коваль, Д.Разумков, О.Бакумов, О.Дмитрієва, А.Загоруйко, 
В.Божик, К.Касай, Д.Микиша та інші)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов Т.Кирилюк 

365.

Проект Закону про основні засади державної політики у сфері 
утвердження української національної та громадянської 
ідентичності (реєстр. №6341, н.д. В.Мокан, А.Кожем'якін, 
І.Борзова, О.Саладуха, Г.Мазурашу, В.Крейденко, В.Ар'єв, 
К.Касай, Р.Лозинський, А.Клочко, О.Аліксійчук, Г.Вацак, 
О.Кузнєцов, О.Савчук, В.В'ятрович та інші)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов Т.Кирилюк

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73200
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73208
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73213
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73225
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73257
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73263


114

№ п/п Питання,
 які виносяться  на  розгляд  Комітету

Строк 
розгляду

 в  Комітеті

Відповідальні  
за  підготовку 

члени  Комітету

Відповідальні  
за  забезпечення 

підготовки  
працівники 
секретаріату 

Комітету

366.

Проект Закону про утвердження української національної та 
громадянської ідентичності (реєстр. №6341-1, н.д. 
М.Бужанський, О.Копиленко, Д.Гетманцев, В.Кінзбурська, 
І.Негулевський, О.Куницький, Г.Вацак, Ю.Гришина, 
А.Культенко, О.Руденко, Д.Любота. О.Сова, О.Арсенюк, 
С.Северин, В.Бородін, О.Горобець та інші)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов Т.Кирилюк

367.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актів України щодо 
застосування спрощеної системи оподаткування (реєстр. №6348, 
н.д. М.Заблоцький, Ю.Камельчук, Д.Любота, О.Кузнєцов, 
Г.Вацак, А.Костюх)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов О.Маковський 

368.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України, 
спрямованих на забезпечення додаткових гарантій соціального 
захисту ветеранів війни (реєстр. №6350, КМУ, Д.Шмигаль)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін Т.Корнієнко

369.

Проект Закону про внесення зміни до Закону України «Про 
приватизацію державного житлового фонду» щодо приватизації 
квартир в багатоквартирних будинках комунальної форми 
власності, які розташовані на території Національного 
заповідника «Хортиця» та не відносяться до пам’яток культурної 
спадщини (реєстр. №6351, н.д. Є.Шевченко)

протягом
сесії

О.Шуляк
А.Стріхарський С.Прітчіна

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73365
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73271
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73275
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73276
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розгляду
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секретаріату 

Комітету

370.

Проект Закону про внесення змін до деяких Законів України 
щодо перегляду процедури проведення перевірок порушення 
прав споживачів та зменшення розміру штрафних санкцій 
(реєстр. №6352, н.д. Г.Янченко, Д.Наталуха, А.Костін, 
Д.Маслов, С.Лабазюк, В.Неклюдов, О.Красов, А.Культенко, 
О.Бондаренко, І.Абрамович, Л.Білозір, А.Клочко, Т.Плачкова та 
інші)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов

І.Ляшко

371.
Проект Закону про запобігання та протидію загрозам 
національній безпеці України у сфері громадянства (реєстр. 
№6369, ПУ, В.Зеленський)

протягом
сесії

А.Загоруйко
О.Літвінов

В.Каніковська
Т.Кирилюк

372.
Проект Закону про запобігання та протидію загрозам 
національній безпеці України у сфері громадянства (реєстр. 
№6369-1, н.д. О.Дунда, В.Поляк)

протягом
сесії

А.Загоруйко
О.Літвінов

В.Каніковська
Т.Кирилюк 

О.Кириленко

373.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо забезпечення прав громадян віком від 16 років (реєстр. 
№6402, н.д. Р.Лозинський, Г.Васильченко, В.Цабаль, 
Ю.Камельчук, О.Аліксійчук, Н.Піпа, Л.Білозір та інші)

протягом
сесії

А.Загоруйко
В.Безгін

В.Каніковська 
Т.Корнієнко

374.

Проект Закону про запровадження спеціального режиму 
господарської діяльності на території пріоритетного розвитку у 
Донецькій та Луганській областях (реєстр. №6403, н.д. 
Р.Горбенко, Т.Тарасенко, І.Аллахвердієва, І.Негулевський, 
В.Воронов, Ю.Овчинникова, Є.Кравчук, В.Ватрас, Я.Дубневич, 
О.Літвінов, О.Качура, А.Клочко, О.Корнієнко, Д.Чорний та 
інші)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов О.Маковський

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73323
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73381
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73383
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секретаріату 

Комітету

375.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України з метою розвитку авіації загального призначення, 
адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу у сфері цивільної авіації, встановлення 
додаткових механізмів здійснення ефективного контролю за 
забезпеченням безпеки авіації та дерегуляції господарської 
діяльності у галузі цивільної авіації (реєстр. №6405, н.д. 
П.Павловський. О.Бондаренко, Д.Микиша, П.Фролов, І.Марчук, 
О.Савчук, А.Клочко та інші)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов Т.Кирилюк

376.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо заходів, спрямованих на дерегуляцію 
господарської діяльності та адаптацію законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу у сфері цивільної авіації, а 
також встановлення додаткових механізмів з метою здійснення 
ефективного контролю за забезпеченням безпеки авіації) 
(реєстр. №6405-1, н.д. В.Безгін, А.Загоруйко, А.Нагаєвський, 
Т.Скрипка, Г.Третьякова, В.Іванов, О.Руденко, М.Гузенко,  
О.Аліксійчук)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов Т.Кирилюк

377.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
систему іномовлення України» щодо гарантування незалежності 
іномовлення (реєстр. №6407, н.д. В.Сюмар, І.Геращенко, 
А.Герасимов)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов О.Данилюк

378. Проект Закону про соціальну роботу (реєстр. №6415, КМУ, 
Д.Шмигаль)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

Т.Корнієнко
О.Данилюк

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73387
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73389
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секретаріату 

Комітету

379.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запровадження дозвільних процедур та контролю 
у сфері надання соціальних послуг (реєстр. №6419, КМУ, 
Д.Шмигаль)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

Т.Корнієнко
О.Данилюк

380.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги» щодо окремих питань 
врегулювання витрат на управління багатоквартирним 
будинком (реєстр. №6427, н.д. М.Волинець)

протягом
сесії

О.Шуляк
А.Стріхарський В.Коваленко

381.

Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії 
Верховної Ради України з питань розслідування вбивства судді 
Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської 
області Лободенка Олександра Станіславовича та міського 
голови міста Кременчука Полтавської області Бабаєва Олега 
Мейдановича - кримінальне провадження № 12014170110000192, 
внесене до ЄРДР 11.02.2014 (реєстр. №6428, н.д. М.Цимбалюк)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін Ю.Пилявський

382.

Проект Закону про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ 
«Перехідні положення» Податкового кодексу України у зв'язку 
із запровадженням спеціального режиму господарської 
діяльності на території пріоритетного розвитку у Донецькій та 
Луганській областях (реєстр. №6459, н.д. Е.Рєпіна, Д.Гетманцев, 
Р.Горбенко, В.Медяник, В.Зуб, В.Безгін, А.Клочко  та інші) 

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов О.Маковський
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383.

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України у зв’язку із запровадженням спеціального режиму 
господарської діяльності на території пріоритетного розвитку у 
Донецькій та Луганській областях (реєстр. №6461, н.д. 
Р.Горбенко, В.Гевко, Г.Третьякова, В.Струневич, Є.Кравчук, 
А.Клочко та інші) 

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов О.Маковський

384.

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України у зв’язку із запровадженням спеціального режиму 
господарської діяльності на території пріоритетного розвитку у 
Донецькій та Луганській областях (реєстр. №6461-1, н.д. 
Н.Королевська, Ю.Солод, В.Мороз, І.Абрамович, В.Гнатенко)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов О.Маковський

385.

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо фінансування дошкільної освіти (реєстр. №6468,  
н.д. І.Совсун, В.Крейденко, А.Осадчук, І.Констанкевич, 
Т.Батенко, Д.Микиша, Г.Вацак, С.Мінько)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов О.Маковський

386.

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо усунення дискримінаційних обмежень у 
здійсненні місцевих запозичень та наданні місцевих гарантій 
сільськими і селищними територіальними громадами (реєстр. 
№6472, н.д. В.Безгін , Л.Білозір, Г.Вацак, С.Мінько, О.Літвінов, 
В.Крейденко, В.Іванов, Є.Брагар, Д.Чорний, А.Загоруйко, 
В.Поляк, Д.Микиша, О.Аліксійчук, А.Клочко, О.Шуляк та інші)
 

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов О.Маковський

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73515
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73521
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21112
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20992
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387.

Проект Постанови про звернення до Кабінету Міністрів України 
та інших органів державної влади щодо скасування державної 
підтримки виробництва окремих фільмів задля захисту 
суспільної моралі (реєстр. №6473, н.д. О.Качура, А.Культенко, 
Т.Грищенко, М.Бужанський, О.Копанчук, О.Ткаченко, 
А.Пуртова, Д.Арахамія, О.Арсенюк, Д.Чорний, І.Юнаков, 
В.Іванов, Л.Білозір та інші)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов Т.Кирилюк

388.
Проект Постанови про звіт Тимчасової спеціальної комісії 
Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів 
(реєстр. №6474, н.д. Г.Янченко)

протягом
сесії

О.Шуляк
А.Стріхарський

В.Коваленко
І.Казімірова

389.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо визначення категорій зон радіоактивно забруднених 
територій та забезпечення населення інформацією про їх 
радіаційний стан (реєстр. №6476, КМУ, Д.Шмигаль)

протягом
сесії

О.Шуляк
Г.Бондар В.Коваленко

390. Проект Закону про водовідведення стічних вод населених 
пунктів (реєстр. №6478, КМУ, Д.Шмигаль)

протягом
сесії

О.Шуляк
Г.Бондар В.Коваленко

391.
Проект Закону про внесення зміни до Митного кодексу України 
щодо запровадження атестації посадових осіб митних органів 
(реєстр. №6490, КМУ, Д.Шмигаль)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов
Д.Чорний

Т.Кирилюк

392.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту національних інтересів у державному 
секторі (реєстр. №6497, н.д. Г.Мазурашу, С.Кузьміних, 
Р.Горбенко)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов

В.Безгін

І.Ляшко
О.Маковський

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73522
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73523
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73525
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73527
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73546
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73554
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21171
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393.

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо розподілу штрафів за адміністративні 
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 
(реєстр. №6503, н.д. П.Фролов, А.Нагаєвський, В.Неклюдов, 
Г.Мазурашу, В.Медяник, Д.Маслов, О.Федієнко, В.Безгін, 
М.Павлюк, А.Клочко та інші) 

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов О.Маковський

394.
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо визначення кола посадових осіб місцевого 
самоврядування (реєстр. №6505, КМУ, Д.Шмигаль)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

Т.Корнієнко
О.Маковський

395.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо врегулювання питання запровадження карантину (реєстр. 
№6508, н.д. М.Радуцький, М.Потураєв, О.Совгиря, 
Г.Третьякова, Є.Кравчук, В.Безгін, А.Клочко та інші) 

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов Т.Кирилюк

396.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
освіту» щодо забезпечення гідних умов оплати праці 
педагогічних працівників (реєстр. №6512, н.д. Д.Разумков, 
О.Дмитрієва, Д.Гурін, І.Юнаков,Ю.Загородній, А.Загоруйко, 
Л.Білозір та інші)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов Т.Кирилюк

397.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
освіту» щодо забезпечення гідних умов оплати праці 
педагогічних та інших працівників (реєстр. №6512-1, н.д. 
Ю.Тимошенко, М.Цимбалюк, І.Кириленко)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов Т.Кирилюк

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73562
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73564
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73569
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73594
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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

398.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
гідрометеорологічну діяльність» щодо вдосконалення 
провадження гідрометеорологічної діяльності в Україні (реєстр. 
№6513, КМУ, Д.Шмигаль)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов Т.Кирилюк

399. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
імміграцію» (реєстр. №6516, КМУ, Д.Шмигаль)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов Т.Кирилюк

400.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
політичні партії в Україні» щодо оптимізації строку відновлення 
подання політичними партіями фінансових звітів (реєстр. 
№6519, н.д. О.Устінова, О.Стефанишина, Н.Піпа, О.Корнієнко, 
Р.Лозинський, О.Шуляк та інші)  

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін І.Ляшко

401.

Проект Постанови про звернення Верховної Ради України до 
Кабінету Міністрів України щодо необхідності збільшення 
обсягу видатків на 2022 рік за бюджетною програмою 2211190 
«Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» 
та внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції між 
місцевими бюджетами (реєстр. №6520, н.д. Л.Білозір, І.Крулько, 
М.Бондар, Д.Микиша, Д.Шпенов, Т.Батенко, О.Качура, 
Р.Лозинський та інші)

протягом
сесії

В.Рубльов
В.Безгін О.Маковський

402.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
основи національного спротиву» щодо надання можливості 
територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення 
воєнних (бойових) дій (реєстр. №6521, н.д. Р.Костенко, К.Рудик, 
М.Іонова, І.Геращенко, І.Совсун, Ф.Веніславський, Д.Микиша 
та інші)  

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін О.Данилюк

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73581
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73584
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73588
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73589
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73590
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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

403.

Проект Закону про внесення змін до деяких Законів України 
щодо забезпечення якості вищої освіти (реєстр. №6531, н.д. 
С.Бабак, О.Коваль, І.Васильковський, С.Колебошин, В.Колюх  
та інші)

протягом
сесії

І.Гузь
Л.Білозір М.Маценко

404.
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями, визнаними 
гуманіарною допомогою (реєстр. №6533, КМУ, Д.Шмигаль)

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов Т.Кирилюк

405.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
публічні закупівлі» щодо спрощення організації та проведення 
процедур закупівель за рахунок коштів бюджетів місцевого 
cамоврядування (реєстр. №6537, н.д. Б.Приходько, О.Кулініч, 
О.Сухов, В.Арешонков, В.Поляк, Л.Білозір, П.Бакунець та інші)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов О.Маковський

406.
Проект Постанови про встановлення цін на газ для державних 
підприємств та державної підтримки підприємців для закупівлі 
газу та електроенергії (реєстр. №6541, н.д. М.Заремський) 

протягом
сесії

О.Качура
О.Літвінов

І.Ляшко
О.Маковський

407.

Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Кабінету 
Міністрів України, Голови Ради національної безпеки і оборони 
України, Міністерства оборони України, Міністерства охорони 
здоров’я України та інших міністерств, органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування щодо недопущення ескалації 
російсько-українського збройного конфлікту (реєстр. №6545, н.д. 
Ю.Клименко, О.Устінова, Н.Піпа, О.Стефанишина, Г.Васильченко, 
Я.Рущишин, Л.Білозір, І.Гузь, Р.Лозинський, С.Бобровська, 
А.Шараськін, Я.Юрчишин)

протягом
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін О.Данилюк

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73620
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73634
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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

408.

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України у зв'язку із прийняттям закону щодо зменшення 
податкового навантаження на фонд оплати праці (реєстр. 
№6549, н.д.К.Рудик, Л.Василенко, І.Совсун, А.Осадчук, 
О.Макаров, Р.Костенко)

протягом
сесії

І.Гузь
В.Рубльов О.Маковський

409.

Проект Постанови про внесення змін до додатку № 1 до 
Постанови Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних 
дат і ювілеїв у 2022-2023 роках» щодо відзначення у 2022 році 
90-річчя з дня утворення Дніпропетровської області (реєстр. 
№6550, н.д. Д.Маслов)

протягом
сесії О.Літвінов Л.Дмитрук

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73638
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21209
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73640
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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
Д.Чорний

А.Малюга
О.Маковський

І.Ляшко
2. Про виконання Закону України 

«Про службу в органах місцевого 
самоврядування»

протягом 
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

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 асоціації органів місцевого 
самоврядування»

протягом 
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

А.Малюга
Т.Корнієнко 
О.Данилюк

5. Про виконання Закону України 
«Про добровільне об’єднання 
територіальних громад»

протягом 
сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

А.Малюга
Ю.Гарбуз

6. 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
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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.Кириленко
Л.Дмитрук
О.Данилюк

12. Про виконання Закону України 
«Про Центральну виборчу комісію» протягом 

сесії А.Загоруйко

А.Малюга
О.Кириленко
В.Каніковська 

О.Данилюк



126

№ 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 
всеукраїнський референдум»

протягом
сесії А.Загоруйко

А.Малюга
Т.Кирилюк 
О.Данилюк

15. Про виконання Закону України 
«Про Кабінет Міністрів України» протягом 

сесії
О.Качура

О.Літвінов

А.Малюга
І.Ляшко

О.Маковський
Т.Кирилюк

16. Про виконання Закону України 
«Про центральні органи виконавчої влади» протягом 

сесії
О.Качура

О.Літвінов

А.Малюга
І.Ляшко

О.Маковський
Т.Кирилюк

17. Про виконання Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації» протягом 

сесії
О.Качура

О.Літвінов

А.Малюга
О.Данилюк

Ю.Пилявський
18. Про виконання Закону України 

«Про очищення влади» 
протягом 

сесії
О.Качура

О.Літвінов

А.Малюга
Т.Кирилюк

О.Маковський
І.Ляшко
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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 органи самоорганізації населення» протягом 
сесії

І.Гузь
В.Рубльов

А.Малюга
І.Ляшко

О.Кириленко
О.Маковський

20. Про виконання Закону України 
«Про статус депутатів місцевих рад» протягом 

сесії

Р.Лозинський
В.Безгін

А.Малюга
І.Ляшко

О.Кириленко
О.Данилюк

21. 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

22. Про виконання Закону України 
«Про основи містобудування» протягом 

сесії
О.Шуляк
Г.Бондар

А.Малюга
І.Казімірова
В.Коваленко

23. Про виконання Закону України 
«Про архітектурну діяльність» протягом 

сесії

О.Шуляк
І.Юнаков
О.Дунда

А.Малюга
І.Казімірова

24. Про виконання Закону України
«Про благоустрій населених пунктів» протягом 

сесії
О.Шуляк
Г.Бондар

А.Малюга
І.Казімірова
В.Коваленко

25. Про виконання Закону України 
«Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків»

протягом 
сесії

О.Шуляк
О.Стріхарський

А.Малюга
І.Казімірова
С.Прітчіна

В.Коваленко
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№ п/п Питання, 
які вносяться  на  розгляд  Комітету

Строк  розгляду
 в  Комітеті 

Відповідальні  
за  підготовку

 члени Комітету

Відповідальні  
за  забезпечення 

підготовки  
працівники 
секретаріату

Комітету 
26. Про виконання Закону України 

«Про приватизацію державного житлового 
фонду»

протягом 
сесії

О.Шуляк
О.Стріхарський

А.Малюга
І.Казімірова
С.Прітчіна

27. Про виконання Закону України 
«Про житловий фонд соціального 
призначення»

протягом 
сесії

О.Шуляк
О.Стріхарський

А.Малюга
І.Казімірова
С.Прітчіна

28. Про виконання Закону України
 «Про об'єднання співвласників 
багатоквартирного будинку»

протягом 
сесії

О.Шуляк
О.Стріхарський

А.Малюга
І.Казімірова
В.Коваленко

29. Про виконання Закону України 
«Про особливості здійснення права власності 
у багатоквартирному будинку» протягом 

сесії
О.Шуляк

О.Стріхарський

А.Малюга
І.Казімірова
С.Прітчіна

В.Коваленко

30. 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 
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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. Про затвердження звіту Комітету за період 

роботи шостої сесії Верховної Ради України 
дев’ятого скликання січень

2021 року Д.Ісаєнко

А.Малюга
Ю.Гарбуз

О.Данилюк
О.Маковський

І.Казімірова
О.Падалко

32. 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
33. Моніторинг стану виконання місцевими 

органами виконавчої 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)

- - - - - -
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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:

«Законодавче забезпечення 
організації та проведення 
місцевого референдуму в Україні»

місце проведення 
буде визначено в 

робочому порядку 

(18 лютого)

А.Клочко
А.Загоруйко

А.Малюга, Т.Кирилюк, В.Каніковська, 
О.Кириленко, О.Данилюк
спільно з Проектом Європейської комісії за 
демократію через право (Венеційська 
комісія) «Підтримка конституційних і 
правових реформ, конституційне 
правосуддя та надання допомоги Верховній 
Раді у проведенні реформ, спрямованих на 
підвищення її ефективності», Проектом РЄ 
«Підтримка прозорості, інклюзивності та 
чесності виборчої практики в Україні», 
Всеукраїнською громадською організацією 
«Громадянська мережа «ОПОРА»,  
Міжнародною фундацією виборчих систем 
(IFES) в Україні, Громадською організацією 
«Центр політико-правових реформ», Офісом 
Координатора проектів ОБСЄ в Україні, 
проектом Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID) «Підвищення 
ефективності роботи і підзвітності органів 
місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА»), 
Програмою Агентства США з міжнародного 
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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 
розвитку (USAID) «Децентралізація 
приносить кращі результати та 
ефективність» (DOBRE), Національним 
демократичним інститутом в Україні (NDI), 
асоціаціями органів місцевого 
самоврядування

2. Круглий стіл:
«Комплексна реконструкція 
кварталів (мікрорайонів) 
застарілого житлового фонду: 
проблеми та перспективи»

місце проведення 
буде визначено в 

робочому порядку 
або на платформі 

ZOOM

(22 лютого)

А.Клочко
О.Шуляк
Г.Бондар 
О.Дунда

А.Малюга, І.Казімірова, С.Прітчіна, 
В.Коваленко
спільно з Міністерством розвитку громад та 
територій України, ДП Українським 
державним науково-дослідним інститутом 
проектування міст «Діпромісто» імені 
Ю.М.Білоконя, Будівельною палатою 
України, Конфедерацією будівельників 
України, асоціаціями органів місцевого 
самоврядування

3. Круглий стіл:
«Реформування законодавства 
про службу в органах місцевого 
самоврядування»

місце проведення 
буде визначено в 

робочому порядку 

(28 лютого)

А.Клочко
Р.Лозинський

В.Безгін

А.Малюга, О.Маковський, І.Ляшко
спільно з Національним агентством України 
з питань державної служби, Програмою 
підтримки вдосконалення врядування та 
менеджменту (SIGMA), проектом Агентства 
США з міжнародного розвитку (USAID) 
«Підвищення ефективності роботи і 
підзвітності органів місцевого 
самоврядування» («ГОВЕРЛА»), 
Програмою Агентства США з міжнародного 
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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 
розвитку (USAID) «Децентралізація 
приносить кращі результати та 
ефективність» (DOBRE), Програмою РЄ 
«Децентралізація і реформа публічної 
адміністрації в Україні», Швейцарсько-
українським проектом «Децентралізація     
для     розвитку демократичної освіти» 
(DECIDE), асоціаціями органів місцевого 
самоврядування

4. Круглий стіл:
«Вдосконалення житлової 
політики. Новий Житловий 
кодекс України»

дата та місце 
проведення будуть 

визначені в 
робочому порядку 
або на платформі 

ZOOM
(орієнтовно

лютий)

А.Клочко
О.Шуляк

А.Стріхарський

А.Малюга, І.Казімірова, С.Прітчіна, В.Коваленко
спільно з Міністерством розвитку громад та 
територій України, асоціаціями органів місцевого 
самоврядування

5. Круглий стіл:
«Органи самоорганізації 
населення: стан законодавчого 
забезпечення та перспективи його 
вдосконалення»

місце проведення 
буде визначено в 

робочому порядку 
або на платформі 

ZOOM
(21 березня)

А.Клочко
І.Гузь

В.Рубльов
В.Безгін

А.Малюга, І.Ляшко, О.Кириленко, О.Маковський
спільно з Міністерством розвитку громад та 
територій України, Громадською організацією 
«ДЕСПРО», Міжнародним фондом 
«Відродження», Всеукраїнською громадською 
організацією «Асоціація сприяння 
самоорганізації населення», 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 
6. Круглий стіл: 

«Запровадження будівельного 
інформаційного моделювання 
(ВІМ-технологій) на всіх етапах 
життєвого циклу об'єктів»

місце проведення 
буде визначено в 

робочому порядку 
або на платформі 

ZOOM

(22 березеня)

А.Клочко
О.Шуляк
О.Дунда

І.Казімірова, С.Прітчіна, В.Коваленко
спільно з Міністерством розвитку громад та 
територій України, Державним агенством 
автомобільних доріг України (Укравтодор), 
Національною спілкою архітекторів 
України, Будівельною палатою України, 
Конфедерацією будівельників України,  
асоціаціями органів місцевого 
самоврядування

7. Круглий стіл:
 «Реалізація виборчих прав 
громадян та права на місцеве 
самоврядування у громадах на 
підконтрольних Уряду територіях 
через якісне регулювання 
процедури визначення стану 
безпеки»

місце проведення 
буде визначено в 

робочому порядку 

(орієнтовно
березень)

А.Клочко 
А.Загоруйко 

А.Малюга, В.Каніковська, О.Кириленко, 
Л.Дмитрук, О.Данилюк 
спільно з Міністерством з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України, Міністерством 
внутрішніх справ України, Радою 
національної безпеки і оборони України, 
Службою безпеки України, Центральною 
виборчою комісією, Всеукраїнською 
громадською організацією «Громадянська 
мережа «ОПОРА», Офісом Координатора 
проектів ОБСЄ в Україні, Донецькою та 
Луганською обласними державними 
адміністраціями - обласними військово-
цивільними адміністраціями, 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:

«Аналіз практики застосування 
Закону України «Про 
адміністративні послуги» 
органами виконавчої влади та 
іншими державними органами»

дата та місце 
проведення будуть 

визначені в 
робочому порядку 
або на платформі 

ZOOM

(орієнтовно
березень – квітень)

А.Клочко
І.Гузь

Л.Білозір

А.Малюга, М.Маценко, Ю.Пилявський, 
О.Данилюк
спільно з Секретаріатом Кабінету Міністрів 
України, Міністерством цифрової 
трансформації України, Міністерством 
розвитку громад та територій України, 
проектом Європейського Союзу «Підтримка 
комплексної реформи  державного 
управління в Україні» (EU4PAR), проектом 
«Підтримка доступності послуг в Україні» 
(PROSTO), що фінансується Урядом Швеції 
через Шведське агентство міжнародного 
розвитку Sida та реалізується компанією 
SKL International, Всеукраїнською 
асоціацією Центрів надання 
адміністративних послуг, Вестмінстерською 
фундацією за демократію, 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 
9. Презентація підготовленого до 

другого читання проекту Закону 
України 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)

 (Інтерфакс Україна, 
Укрінформ, 

тур по регіонам 
України)

(орієнтовно
березень - квітень)

А.Клочко
Р.Лозинський

В.Безгін

А.Малюга, О.Данилюк, Ю.Гарбуз, 
М.Маценко
спільно з Міністерством розвитку громад та 
територій України, проектом Агентства 
США з міжнародного розвитку (USAID) 
«Підвищення ефективності роботи і 
підзвітності органів місцевого 
самоврядування» («ГОВЕРЛА»), 
асоціаціями органів місцевого 
самоврядування

10. Презентація підготовленого до 
другого читання проекту Закону 
про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
реформування сфери 
містобудівної діяльності (реєстр. 
№5655)

(Інтерфакс Україна, 
Укрінформ,

тур по регіонам 
України)

(орієнтовно 
березень - квітень)

А.Клочко
О.Шуляк
В.Іванов

А.Малюга, І.Казімірова, О.Бочарова
спільно з Міністерством розвитку громад та 
територій України, проектом Агентства 
США з міжнародного розвитку (USAID) 
«Підвищення ефективності роботи і 
підзвітності органів місцевого 
самоврядування» («ГОВЕРЛА»),  
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 
11. Круглий стіл: 

«Виборчий кодекс України в дії: 
практика застосування та 
напрямки вдосконалення»

дата та місце 
проведення будуть 

визначені в 
робочому порядку 
або на платформі 

ZOOM

(орієнтовно
квітень)

А.Клочко
А.Загоруйко

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), 
проектом 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 
«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:

«Запровадження комплексної 
термомодернізації будівель»

 місце проведення 
буде визначено в 

робочому порядку 
або на платформі 

ZOOM

(26 травня)

А.Клочко
О.Шуляк
І.Юнаков

А.Малюга, С.Прітчіна, І.Казімірова, 
О.Бочарова, В.Коваленко
спільно з Міністерством розвитку громад та 
територій України, Фондом 
енергоефективності, асоціаціями органів 
місцевого самоврядування

13. Круглий стіл:
«Потенціал та нові ролі органів 
самоорганізації населення в 
умовах політики децентралізації 
влади»

дата проведення 
буде визначена в 

робочому порядку 
м. Вінниця

(орієнтовно
травень)

А.Клочко
І.Гузь

В.Рубльов
В.Безгін

А.Малюга, І.Ляшко, О.Кириленко, 
О.Маковський
спільно з Міністерством розвитку громад та 
територій України, Міжнародним фондом 
«Відродження», Всеукраїнською 
громадською організацією «Асоціація 
сприяння самоорганізації населення», 
Громадською організацією «ДЕСПРО»

14. Круглий стіл:
«Презентація змін до 
законодавства про асоціації 
органів місцевого 
самоврядування»

дата та місце 
проведення будуть 

визначені в 
робочому порядку 
або на платформі 

ZOOM
(орієнтовно

 травень)

А.Клочко
І.Гузь 

В.Безгін 

А.Малюга, О.Данилюк, Т.Корнієнко, 
Ю.Гарбуз
спільно з Міністерством розвитку громад та 
територій України, Громадською 
організацією «ДЕСПРО», Всеукраїнською 
асоціацією старост, 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 
15. Круглий стіл:

«Поточний стан і проблемні 
питання імплементації 
українського законодавства у 
сфері статусу депутатів місцевих 
рад»

дата та місце 
проведення будуть 

визначені в 
робочому порядку 
або на платформі 

ZOOM

(орієнтовно 
травень)

А.Клочко
І.Гузь 

В.Безгін 
В.Рубльов 

А.Малюга, О.Данилюк, І.Ляшко
спільно з Міністерством розвитку громад та 
територій України, Громадською 
організацією «ДЕСПРО», проектом 
Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID) «Підвищення ефективності роботи 
і підзвітності органів місцевого 
самоврядування» («ГОВЕРЛА»), 
Швейцарсько-українським проектом 
«Децентралізація     для     розвитку 
демократичної освіти» (DECIDE),  
Вестмінстерською фундацією за 
демократію, асоціаціями органів місцевого 
самоврядування

16. Круглий стіл:
«Визначення правового статусу 
міських агломерацій як одного з 
елементів місцевого 
самоврядування України»

дата та місце 
проведення будуть 

визначені в 
робочому порядку 
або на платформі 

ZOOM

(орієнтовно
травень)

А.Клочко
Р.Лозинський

В.Безгін

А.Малюга, Ю.Гарбуз
спільно з Міністерством розвитку громад та 
територій України, Програмою РЄ 
«Децентралізація і реформа публічної 
адміністрації 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 
17. Круглий стіл:

«Досвід функціонування 
інституту старост на оновленій 
законодавчій основі: кращі 
практики»

дата та місце 
проведення будуть 

визначені в 
робочому порядку 
або на платформі 

ZOOM

(орієнтовно
 червень)

А.Клочко
І.Гузь 

В.Безгін 

А.Малюга, О.Данилюк, Т.Корнієнко, Ю.Гарбуз
спільно з Міністерством розвитку громад та 
територій України, Громадською організацією 
«ДЕСПРО», Всеукраїнською асоціацією старост, 
асоціаціями органів місцевого самоврядування

18. Виїзне засідання Комітету 
«Впровадження реформи 
децентралізації на Волині»

дата та місце 
проведення будуть 

визначені в 
робочому порядку 

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

19. Виїзне засідання Комітету
«Впровадження реформи 
децентралізації на прикладі 
Харківської області» 

дата та місце 
проведення будуть 

визначені в 
робочому порядку 

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



141

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Клочко Андрій Андрійович
Сертифікат: 3ED5083160DBC59B040000009CBF1100EFD11F00
Дійсний до: 30.08.2023 14:53:35

Апарат Верховної Ради України
№ 04-23/04-2022/25694 від 28.01.2022


