
станом на  26 листопада  2020  року    

 

РОЗДІЛ II.    ЗАКОНОПРОЕКТИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА РОЗГЛЯДІ КОМІТЕТУ 

 І ЩЕ НЕ ОТРИМАЛИ ВИСНОВКУ КОМІТЕТУ 

 

КОМІТЕТ ВИЗНАЧЕНО ГОЛОВНИМ  

 
реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

- законопроекти, які не отримали висновку Комітету до розгляду у першому читанні 

 

№1223 

02.09.19 

н.д. 

 А.Шкрум 

Проект Закону про службу в 

органах місцевого 

самоврядування  

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

вкл. 

№2003 

 03.09.19 

н.д.  

А.Шкрум 

М.Волинець 

В.Івченко 

С.Соболєв 

М.Цимбалюк 

А.Пузійчук 

О.Мейдич 

Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

посилення державних гарантій для 

громадян, які проживають в гірських 

та високогірних населених 

пунктах   

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 Ю.Гарбуз 
 

19.11.19 – ГНЕУ: остаточний 

висновок не запропоновано. 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

вкл. 

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=66618


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

Г.Немиря 

В.Кабаченко 

В.Наливайченко 

№2003-1 

16.09.19 

н.д. 

А.Лопушанський 

М.Княжицький 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо 

стимулювання економічного 

розвитку та забезпечення 

соціальної стабільності гірських 

та високогірних населених 

пунктів  

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 Ю.Гарбуз 
 

19.11.19 – ГНЕУ: остаточний 

висновок не запропоновано. 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

вкл. 

№2229 

04.10.19 

н.д.  

О.Савчук 

Проект Закону про Прапор 

Національної Гідності  

О.Качура 

О.Корнієнко 

Ю.Пилявський 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

вкл. 

№2282 

17.10.19  

н.д.  

Г.Третьякова 

В.Безгін 

С.Гривко 

Л.Білозір 

Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

створення інституційного механізму 

здійснення громадського контролю 

за діяльністю органів і посадових 

осіб місцевого самоврядування  

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

І.Ляшко 

11.11.19 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні даний 

законопроект доцільно відхилити. 

- опрацьовується у підкомітеті з  

питань місцевого самоврядування та 

органів самоорганізації населення. 

вкл. 

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=67115


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

№2287 

18.10.19 

 н.д. 

М.Бужанський 

Проект Закону про визнання 

таким, що втратив чинність, 

Закону України "Про очищення 

влади"  

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Т.Кирилюк 

О.Маковський 

 

21.11.19 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно відхилити. 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

вкл. 

№2319 

28.10.19 

нд. 

 Т.Батенко 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Глиняни 

Золочівського району Львівської 

області  

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 Ю.Гарбуз 
 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

- 

 №2544 

06.12.19 

 н.д. 

Є.Шевченко 

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 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

І.Ляшко 

16.01.20: – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за 

основу. 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

вкл. 

№2554 

06.12.19 

 н.д.  

Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про добровільне 

об'єднання територіальних громад" 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

 Ю.Гарбуз 

20.01.20 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно відхилити.  

вкл. 

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=67196
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=67573


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

І.Марчук 

О.Мережко 

А.Клочко 

В.Безгін 

М.Бужанський,Ю

.Мисягін 

Ю.Здебський 

І.Калаур 

Ю.Заславський 

А.Поляков 

В.Ватрас та інші 

щодо вдосконалення порядку 

об'єднання (приєднання) 

територіальних громад, що 

розташовані на територіях суміжних 

адміністративно-територіальних 

одиниць  

  

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

№2556 

06.12.19 

 н.д.  

А.Шкрум 

А.Клочко 

С.Бабак Д.Гурін 

О.Корнієнко 

А.Загоруйко 

Г.Бондар 

Р.Лозинський 

І.Совсун 

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  

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

І.Ляшко 

24.01.20: – ГНЕУ:  за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно повернути 

суб’єктам права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

вкл. 

№2606  

16.12.19 

Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо підвищення якості управління 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

І.Казімірова 

29.01.20: ГНЕУ: за результатами 

розгляду в першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67575
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67661


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

н.д. 

А.Стріхарський 

багатоквартирними будинками та 

вдосконалення діяльності об'єднань 

співвласників багатоквартирного 

будинку  

основу з наступним урахуванням 

висловлених зауважень та пропозицій. 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань житлової політики та житлового 

господарства. 

№2648 

20.12.19 

н.д. 

Т.Батенко 

 

Проект Постанови про 

перейменування села Борщів 

Перемишлянського району 

Львівської області  

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 
 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

- 

№2668 

23.12.19 

н.д.  

Д.Микиша 

 

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)  

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

Т.Корнієнко 

10.03.20 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду в першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за 

основу за умови врахування 

висловлених зауважень.  

 

- опрацьовується у підкомітеті з  

питань місцевого самоврядування та 

органів самоорганізації населення. 

вкл. 

№2750 

16.01.20 

н.д. 

І.Геращенко 

Р.Павленко 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України (щодо упорядкування 

умов грошового забезпечення 

окремих категорій осіб) 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67734
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=67910


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

С.Федина 

О.Гончаренко 

І.Фриз 

С.Алєксєєв 

М.Саврасов 

Я.Зінкевич 

А.Лопушанський 

М.Бондар 

С.Рудик та інші  

№2753 

16.01.20 

н.д. 

С.Гривко 

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" 

О.Качура 

О.Корнієнко 

В.Рубльов 

Л.Дмитрук 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань регіональної політики та 

місцевих бюджетів. 

вкл. 

№2785 

20.01.20 

н.д. 

З.Андрійович 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про статус 

гірських населених пунктів в 

Україні" щодо розвитку гірських 

Р.Лозинський 

В.Безгін  

Ю.Гарбуз 

08.04.20 - ГНЕУ: остаточний висновок 

не запропоновано.  

 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67915
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67956


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

та високогірних населених 

пунктів 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

№2785-1 

05.02.20 

н.д. 

О.Марусяк 
 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про статус 

гірських населених пунктів в 

Україні" щодо розвитку гірських 

та високогірних населених 

пунктів 

Р.Лозинський 

В.Безгін  

Ю.Гарбуз 

 

08.04.20 - ГНЕУ: остаточний висновок 

не запропоновано. 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

 

вкл. 

№2820 

30.01.20 
н.д. 

Н.Королевська 

Ю.Солод 

Н.Шуфрич 

С.Ларін 

В.Борт 

Ю.Павленко 

М.Скорик 

В.Кальцев 

В.Мороз 

В.Гнатенко 

Ф.Христенко 

Проект Закону про внесення 

зміни до деяких законодавчих 

актів України щодо обмеження 

розміру заробітної плати у 

державному секторі 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

О.Маковський 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68061
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68007


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

№2822 

30.01.20 

н.д. 

Р.Требушкін 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України щодо пайової участі у 

розвитку інфраструктури 

населеного пункту 

О.Шуляк 

О.Дунда 

І.Казімірова 

В.Коваленко 

02.03.20 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні проект 

доцільно повернути на 

доопрацювання.  

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань будівництва та проектування. 

вкл. 

№2828 

31.01.20 

н.д. 
Г.Третьякова  

В.Струневич   

О.Арсенюк   

С.Гривко   

А.Остапенко 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України щодо встановлення 

обмежень в оплаті праці та 

відпусток осіб, які займають 

політичні посади, і 

відповідальності за отримання 

ними доходів не за основним 

місцем роботи 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

 

вкл. 

№2828-1 

19.02.20 

н.д. 

Н.Королевська 

Ю.Солод 

В.Борт 

В.Гнатенко 

В.Мороз   

Ф.Христенко 
 

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 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68012
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68019
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68180


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

№3001а 

21.08.20 

КМУ 

Д.Шмигаль 

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) 

Р.Лозинський 

В.Безгін  

Ю.Гарбуз 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

- 

№3020 

06.02.20 
н.д. 

М.Скорик 

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" 

Р.Лозинський 

В.Безгін  

Ю.Гарбуз 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

вкл. 

№3029 

06.02.20 

н.д. 

С.Мінько 

М.Мезенцева 

Проект Закону про внесення змін 

до Виборчого кодексу України 

щодо уточнення вимог до 

подання кандидатами на виборні 

посади декларації особи, 

А.Загоруйко  

О.Корнієнко 

В.Каніковська  

О.Маковський 

13.04.20 - ГНЕУ: за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за 

основу з урахуванням висловлених 

зауважень. 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69699
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68071
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68085


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

Ю.Яцик 

В.Рубльов 
 

уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого 

самоврядування 

- опрацьовується у підкомітету з 

питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої 

демократії; 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

№3135 

02.03.20 

н.д. 

А.Яценко 

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 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

 

вкл. 

№3174 

05.03.20 

н.д. 

З.Андрійович 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про 

регулювання містобудівної 

діяльності" щодо пайової участі у 

розвитку інфраструктури 

населеного пункту 

О.Шуляк 

О.Дунда 

І.Казімірова  

В.Коваленко 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань будівництва та проектування. 

вкл. 

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=68313


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

№3209 

12.03.20 

н.д. 

С.Нагорняк 

Проект Постанови про 

перейменування села Поминик 

Маньківського району 

Черкаської області 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

- 

№3326 

13.04.20 

н.д. 

Ф.Христенко 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про 

очищення влади" (щодо 

недопущення зовнішнього 

впливу на інтереси держави) 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Т.Кирилюк 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

 

вкл. 

№3336 

14.04.20 

н.д. 

О.Дунда   

О.Дубінський   

В.М'ялик 

Г.Бондар 

Д.Гурін 

Д.Чорний   

В.Рубльов 

В.Іванов 

В.Бондар інші 

 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо 

містобудівної та архітектурної 

діяльності 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

І.Казімірова 

Р.Багнюк 

07.09.20 – ГНЕУ: остаточний 

висновок не запропоновано. 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань містобудування, благоустрою 

та земельних відносин у межах 

територій забудови. 

вкл. 

№3341 

15.04.20 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України «Про 

О.Качура 

О.Корнієнко 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

вкл. 

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=68576
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68586
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68593


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

н.д. 

С.Гривко 

державну службу» щодо 

врегулювання окремих питань 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад державної 

служби 

О.Маковський 

І.Ляшко 

 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

 

№3362 

17.04.20 

н.д. 

М.Дирдін 

А.Костін   

І.Верещук   

С.Демченко 

Б.Торохтій 

І.Аллахвердієва  

І.Копитін 

О.Пасічний 

 

 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України «Про 

державну службу» щодо 

удосконалення порядку 

призначення на посаду державної 

служби 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

 

вкл. 

№3367 

21.04.20 

н.д. 

Р.Требушкін 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про 

об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку" 

щодо порядку встановлення 

результатів голосування на 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

І.Казімірова 

В.Коваленко 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань житлової політики та 

житлового господарства. 

вкл. 

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=68631


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

зборах об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку 

№3429 

05.05.20 

н.д. 

А.Поляков 

Ю.Яцик   

О.Семінський 

В.Кабаченко   

І.Колихаєв   

А.Скороход   

А.Славицька 

А.Деркач 

 ( інші) 

 

Проект Закону про статус 

малонаселених територій 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

вкл. 

№3452 

08.05.20 

н.д. 

О.Качура 

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 

А.Загоруйко 

В.Каніковська 

- опрацьовується у підкомітету з 

питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої 

демократії. 

 

вкл. 

№3453 

08.05.20 

роект Закону про внесення змін 

до Виборчого кодексу України 

А.Загоруйко 

В.Каніковська 

- опрацьовується у підкомітету з 

питань виборів, референдумів та 

вкл. 

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


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

н.д. 

О.Качура 

щодо забезпечення партійного 

плюралізму при формуванні 

складу представницьких органів і 

обранні виборних осіб на 

місцевому рівні 

інших форм безпосередньої 

демократії. 

 

№3468 

н.д. 

С.Кузьміних 

Проект Закону про внесення змін 

до статті 11 Закону України "Про 

Кабінет Міністрів України" 

(щодо Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України) 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

 

вкл. 

№3549 

27.05.20 

н.д.  

І.Колихаєв 

 

Проект Постанови про 

невідкладну розробку та 

ухвалення комплексної 

державної програми підвищення 

рівня життя мешканців сільських 

територій 

І.Гузь 

В.Рубльов 

О.Пилявський 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань регіональної політики та 

місцевих бюджетів. 

вкл. 

№3567 

01.06.20 

н.д. 
Р.Грищук 

О.Аліксійчук 

І.Аллахвердієва 

В.Безгін 

Ж.Беленюк 

А.Боблях  

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України щодо підвищення 

прозорості та доступності для 

аналізу рішень органів місцевого 

самоврядування 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

В.Безгін 

Т.Корнієнко 

- опрацьовується у підкомітеті з  

питань місцевого самоврядування та 

органів самоорганізації населення; 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68815
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68955
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68986


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

Р.Горбенко  

С.Гривко  

Ю.Гришина  

Р.Каптєлов  

Є.Кравчук  

І.Кривошеєв 

С.Кузьміних 

А.Мотовиловець 

М.Потураєв 

Е.Прощук 

В.Стернійчук 

В.Тимофійчук 

О.Ткаченко 

Б.Торохтій 

Г.Третьякова  

Д.Чорний  

О.Шуляк 

№3567-1 

18.06.20 

н.д. 

Д. Чорний 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України щодо підвищення 

прозорості діяльності органів 

місцевого самоврядування 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

В.Безгін 

Т.Корнієнко 

- опрацьовується у підкомітеті з  

питань місцевого самоврядування та 

органів самоорганізації населення; 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

вкл. 

№3572 

02.06.20 

н.д. 

В. Рабінович 

 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо 

заборони фінансування органів 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

О.Маковський 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69189
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68997


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

влади та їх посадових 

(службових) осіб з-за кордону та 

заборони найвищим посадовим 

особам держави мати 

громадянство (підданство) 

іноземної держави 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

 

№3639 

11.06.20 

КМУ 

Д.Шмигаль 

Проект Закону про внесення 

зміни до статті 10 Закону України 

"Про місцеві державні 

адміністрації" щодо призначення 

заступників голів місцевих 

державних адміністрацій 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Данилюк 

06.07.20- ГНЕУ: остаточний висновок 

не запропоновано. 

 

02.09.20 – пренесено розгляд на 

наступне засідання Комітету. 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

вкл. 

№3652 

15.06.20 

КМУ 

Д. Шмигаль 

 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Лозова і 

Лозівського району Харківської 

області 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 

- опрацьовуються у підкомітеті з 

питань місцевих органів виконавчої 

влади та територіального устрою. 

- 

№3653 

15.06.20 

КМУ 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

- 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69114
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69134
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69135


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

Д. Шмигаль 

 

Корюківка Корюківського району 

Чернігівської області 

 

№3654 

15.06.20 

КМУ 

Д. Шмигаль 

 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Ніжин і 

Ніжинського району 

Чернігівської області 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

- 

№3746 

25.06.20 

н.д. 

О. Федьман 

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 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

- 

№3801 

07.07.20 

н.д.  

А.Клочко 

А.Костюх 

М.Безугла 

Б.Торохтій 

О.Юрченко  

О.Кабанов 

О.Горобець 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" щодо 

розпорядження землями 

комунальної власності 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

Т.Корнієнко 

О.Данилюк 

18.09.20 – ГНЕУ: остаточний 

висновок не запропоновано. 

 

- опрацьовується у підкомітеті з  

питань місцевого самоврядування та 

органів самоорганізації населення. 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69136
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69284
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69386


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

І.Фріс 

 К.Касай 

 В.Ватрас 

 О.Жмеренецький 

І.Аллахвердієва 

О.Дунда  

Д.Чорний 

Л.Білозір та 

інші 

№3849 

15.07.20 

н.д. 

Г.Лерос 

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 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

О.Маковський 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

вкл. 

№3868 

16.07.20 

н.д. 

М.Заремський 

Проект Закону про надання змоги 

людям впливати на рішення 

влади через референдуми та 

опитування 

А.Загоруйко 

В.Каніковська 

- опрацьовується у підкомітету з 

питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої 

демократії. 

 

вкл. 

№3875 

16.07.20 

н.д. 

А.Клочко 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України щодо реформування 

А.Клочко 

І.Казімірова 

Р.Багнюк 

15.09.20 – ГНЕУ: остаточний 

висновок не запропоновано. 

 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69479
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69509
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69518


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

О.Куницький  

В.Медяник 

П.Павліш 

В.Кальцев 

В.М’ялик 

П.Фролов 

О.Кучеренко 

Г.Бондар 

та інші 

державного регулювання у сфері 

містобудування 

- опрацьовуються у підкомітеті з 

питань державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, 

ліцензування і страхування у 

будівництві. 

№3878 

16.07.20 

н.д. 

О.Літвінов 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо 

управління багатоквартирними 

будинками 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

І.Казімірова 

С.Прітчіна 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань житлової політики та 

житлового господарства. 

вкл. 

№3885 

17.07.20 

н.д. 

М.Заремський 

Проект Постанови про ліквідацію 

непотрібних державних органів 

та зайвих державних функцій 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

О.Маковський 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

вкл. 

№3937 

27.07.20 

н.д. 

М.Лаба 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України щодо створення 

додаткових можливостей для 

прийняття управлінських рішень 

у багатоквартирних будинках 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

І.Казімірова 

С.Прітчіна 

09.09.20 – ГНЕУ: остаточний висновок 

не запропоновано. 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань житлової політики та 

житлового господарства. 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69521
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69531
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69610


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

№3943 

28.07.20 

н.д.  

О.Качура 

Проект Постанови про внесення 

змін до Постанови Верховної 

Ради України "Про призначення 

чергових місцевих виборів у 20 

році" щодо можливості 

забезпечення представництва 

спільних інтересів 

територіальних громад сіл, селищ 

і міст Донецької та Луганської 

областей 

А.Загоруйко 

Л.Дмитрук 

- опрацьовується у підкомітету з 

питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої 

демократії. 

 

вкл. 

№3975 

н.д  

В.Безгін 

Т.Батенко 

В.Іванов 

А.Урбанський 

Л.Білозір 

І.Юнакв 

О.Шуляк 

А.Загоруйко 

інші 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України щодо утворення та 

ліквідації районних державних 

адміністрацій у зв'язку з 

утворенням (ліквідацією) районів 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Данилюк 

І.Ляшко 

 

27.08.20 – ГНЕУ: законопроект 

потребує доопрацювання. 

 

01.09.20 – Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу та в цілому 

з врахуванням пропозицій Комітету до 

його тексту (очікує повторне перше 

читання). 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69617
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69664


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

№3976 

10.08.20 

н.д. 

В.Новинський 

В.Гриб 

С.Магера 

М.Магомедов 

Д.Шпенов 

Проект Закону про забезпечення 

проведення перших виборів 

депутатів окремих сільських, 

селищних, міських рад Донецької 

і Луганської областей та 

відповідних сільських, селищних, 

міських голів 25 жовтня 20 року 

А.Загоруйко 

Л.Дмитрук 

- опрацьовується у підкомітету з 

питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої 

демократії. 

 

вкл. 

№3980 

11.08.20 

н.д. 

О.Кулініч 

Проект Постанови про 

перейменування села Мокріївка 

Миргородського району 

Полтавської області 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

- 

№3999 

20.08.20 

н.д 

О.Скічко 

Проект Постанови про внесення 

змін до Постанови Верховної 

Ради України "Про утворення та 

ліквідацію районів" (щодо 

Яснозірської сільської ради) 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

- 

№4007 

01.09.20 

н.д. 

Ю.Тимошенко 

В.Івченко 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про 

житловий фонд соціального 

призначення" щодо забезпечення 

громадян соціальним житлом 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

І.Казімірова 

С.Прітчіна 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань житлової політики та 

житлового господарства. 

- 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69666
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69671
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69698
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69775


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

С.Соболєв 

М.Цимбалюк 

А.Лабунська 

С.Євтушок 

№4016 

02.09.20 

н.д. 

О.Пузанов 

Т.Плачкова 

Н.Королевська 

Ю.Солод 

Ю.Бойко 

інші 

Проект Постанови про 

призначення місцевих виборів на 

окремих територіях 25 жовтня 20 

року 

А.Загоруйко 

Л.Дмитрук 

- опрацьовується у підкомітету з 

питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої 

демократії. 

 

- 

№4017 

02.09.20 

н.д. 

О.Федієнко 

М.Крячко 

Р.Соха 

А. Клочко 

О.Корнієнко 

В.Ватрас 

С.Штепа 

О.Хоменко  

І.Калаур 

Проект Закону про внесення 

зміни до статті 10 Закону України 

"Про державні нагороди України" 

(щодо запровадження почесного 

звання "Заслужений працівник 

сфери телекомунікацій України") 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Л.Дмитрук 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

- 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69781
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69791


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

Є.Чернєв 

Ю.Корявченков 

№4027 

02.09.20 

н.д. 

А.Яценко 

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) 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

- 

№4043-1 

04.09.20 

н.д. 

О.Макаров 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про 

Центральну виборчу комісію" 

щодо опитувань громадської 

думки 

А.Загоруйко 

В.Каніковська 

- опрацьовується у підкомітету з 

питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої 

демократії. 

 

вкл. 

№4043-2 

04.09.20 

н.д 

Р.Лозинський 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про 

Центральну виборчу комісію" 

щодо недопущення наділення 

Центральної виборчої комісії 

невластивими повноваженнями 

А.Загоруйко 

В.Каніковська 

- опрацьовується у підкомітету з 

питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої 

демократії. 

 

вкл. 

№4043-3 

04.09.20 

н.д 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про 

Центральну виборчу комісію" 

А.Загоруйко 

В.Каніковська 

- опрацьовується у підкомітету з 

питань виборів, референдумів та 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69801
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69832
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69834
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69835


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

О.Устінова щодо опитування громадської 

думки про ймовірну лояльність 

до держави-агресора 

інших форм безпосередньої 

демократії. 

 

№4043-4 

04.09.20 

н.д 

Я.Юрчишин 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про 

Центральну виборчу комісію" 

щодо недопущення наділення 

Центральної виборчої комісії 

невластивими повноваженнями 

А.Загоруйко 

В.Каніковська 

- опрацьовується у підкомітету з 

питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої 

демократії. 

 

вкл. 

№4043-5 

04.09.20 

н.д 

Г.Васильченко 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про 

Центральну виборчу комісію" 

щодо опитувань громадської 

думки 

А.Загоруйко 

В.Каніковська 

- опрацьовується у підкомітету з 

питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої 

демократії. 

 

вкл. 

№4043-6 

н.д 

07.09.20 

С.Бобровська 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про 

Центральну виборчу комісію" 

щодо недопущення наділення 

Центральної виборчої комісії 

нетиповими повноваженнями 

А.Загоруйко 

В.Каніковська 

- опрацьовується у підкомітету з 

питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої 

демократії. 

 

вкл. 

№4043-7 

07.09.20 

н.д 

С.Рахманін 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про 

Центральну виборчу комісію" 

щодо опитувань громадської 

думки 

А.Загоруйко 

В.Каніковська 

- опрацьовується у підкомітету з 

питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої 

демократії. 

 

вкл. 

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


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

№4043-8 

08.09.20 

н.д 

Ю.Клименко 

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 

А.Загоруйко 

В.Каніковська 

- опрацьовується у підкомітету з 

питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої 

демократії. 

 

вкл. 

№4043-9 

08.09.20 

н.д 

Н.Папіпа 

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 

А.Загоруйко 

В.Каніковська 

- опрацьовується у підкомітету з 

питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої 

демократії. 

 

вкл. 

№4043-10 

10.09.20 

н.д 

О.Стефанишина 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про 

Центральну виборчу комісію" 

щодо опитувань громадської 

думки  

А.Загоруйко 

В.Каніковська 

- опрацьовується у підкомітету з 

питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої 

демократії. 

 

вкл. 

№4043-11 

14.09.20 

н.д. 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про 

Центральну виборчу комісію" 

А.Загоруйко 

В.Каніковська 

- опрацьовується у підкомітету з 

питань виборів, референдумів та 

вкл. 

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


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

Л.Василенко щодо недопущення наділення 

Центральної виборчої комісії 

невластивими повноваженнями 

інших форм безпосередньої 

демократії. 

 

№4043-12 

14.09.20 

н.д. 

В.Цабаль 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про 

Центральну виборчу комісію" 

щодо недопущення наділення 

Центральної виборчої комісії 

невластивими повноваженнями 

А.Загоруйко 

В.Каніковська 

- опрацьовується у підкомітету з 

питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої 

демократії. 

 

вкл. 

№4070 

08.09.20 

н.д. 

А.Клочко 

В.Безгін 

О.Корнієнко 

Проект Закону про внесення 

зміни до статті 61 Виборчого 

кодексу України щодо уточнення 

строку охорони приміщень 

виборчих комісій 

А.Загоруйко 

В.Каніковська 

29.09.20 – ГНЕУ: остаточний висновок 

не запропоновано. 

 

30.09.20 – знято з розгляду. 

 

- опрацьовується у підкомітету з 

питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої 

демократії. 

вкл. 

№4081 

11.09.20 

КМУ 

Д.Шмигаль 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Радехова 

Червоноградського району 

Львівської області 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

- 

№4089 

14.09.20 

н.д 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про столицю 

України – місто-герой Київ" щодо 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

Т.Корнієнко 

- опрацьовуються у підкомітеті з 

питань місцевого самоврядування та 

органів самоорганізації населення. 

- 

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=69871
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69898
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69921


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

О.Гончаренко порядку призначення голови 

Київської міської державної 

адміністрації 

О.Данилюк 

№4096 

14.09.20 

н.д. 

Г.Третьякова 

А.Шкрум 

В.Стернійчук 

В.Струневич 

М.Нікітіна 

В.Вагнєр 

Д.Любота 

Ю.Камельчук 

С.Швець  

Ю.Здебський 

В.Ватрас  

А.Костюх 

А.Дубнов 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про 

державну службу" щодо деяких 

питань проходження державної 

служби 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

І.Ляшко 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

18.11.20 – розгляд перенесено. 

- 

№4112 

17.09.20 

н.д. 

І.Констанкевич 

Л.Білозір 

Проект Постанови про внесення 

змін до підпункту 3 пункту 1 

Постанови Верховної Ради 

України "Про утворення та 

ліквідацію районів" (щодо 

включення території 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

- 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69937
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69974


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

Маневицької селищної та 

Прилісненської сільської 

територіальної громади до складу 

Ковельського району Волинської 

області) 

№4123 

18.09.20 

н.д. 

В.Медведчук 

Ю.Бойко 

В.Рабінович 

інші 

 

Проект Постанови про 

забезпечення представництва 

інтересів громадян України 

А.Загоруйко 

Л.Дмитрук 

О.Данилюк 

- опрацьовується у підкомітету з 

питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої 

демократії. 

 

- 

№4124 

18.09.20 

н.д. 

А.Поляков 

Т.Батенко 

О.Савчук 

Д.Любота 

М.Лаба 

Проект Закону про внесення змін 

до Виборчого кодексу України 

щодо гідної оплати праці членів 

виборчих комісій  

А.Загоруйко 

В.Каніковська 

- опрацьовується у підкомітету з 

питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої 

демократії. 

 

- 

№4125 

18.09.20 

н.д. 

А.Поляков 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

щодо порядку призначення 

заступників керівників 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

О.Маковський 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

- 

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=69994
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69995


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

А.Скороход 

Т.Батенко 

Д.Любота 

М.Лаба 

С.Мінько 

Г.Мамка 

Г.Мазурашу 

 

центральних органів виконавчої 

влади 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

№4161 

28.09.20 

н.д. 

В.Арешонков 

Проект Постанови про зміну меж 

міста Овруча Житомирської 

області 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

- 

№4198 

08.10.20 

н.д. 

Я.Антон 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України щодо обрання старост 

населених пунктів, що увійшли 

до складу сільських та селищних 

об’єднаних територіальних 

громад 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

- 

№4208 

12.10.20 

н.д. 

С.Гривко 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення 

порядку відкликання депутатів 

місцевих рад, а також сільських, 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

І.Ляшко 

Т.Корнієнко 

О.Данилюк 

- опрацьовуються у підкомітеті з 

питань місцевого самоврядування та 

органів самоорганізації населення. 

- 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70071
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70145
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70159


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

селищних та міських голів за 

народною ініціативою 

№4225 

16.10.20 

КМУ 

Д.Шмигаль 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо 

Національного військового 

меморіального кладовища 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

І.Казімірова 

В.Коваленко 

 

- опрацьовуються у підкомітеті з 

питань містобудування, благоустрою 

та земельних відносин у межах 

територій забудови. 

- 

№4235 

20.10.20 

н.д. 

Л.Буймістер 

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 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

І.Казімірова 

В.Коваленко 

- опрацьовуються у підкомітеті з 

питань містобудування, благоустрою 

та земельних відносин у межах 

територій забудови. 

- 

№4254 

23.10.20 

КМУ 

Д.Шмигаль 

Проект Закону про публічні 

консультації 

О.Шуляк 

Г.Бондар 

І.Казімірова 

В.Коваленко 

- опрацьовуються у підкомітеті з 

питань містобудування, благоустрою 

та земельних відносин у межах 

територій забудови. 

- 

№4256 

23.10.20 

н.д. 

В.Цабаль 

Р.Лозинський 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" щодо 

забезпечення прозорості та 

відкритості місцевих рад шляхом 

визначення відповідальних осіб 

Р.Лозинський 

Д.Гурін 

Т.Корнієнко 

- опрацьовуються у підкомітеті з 

питань місцевого самоврядування та 

органів самоорганізації населення. 

- 

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=70210
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70235
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70237


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

за оприлюднення результатів 

поіменних голосувань 

№4267 

26.10.20 

КМУ 

Д.Шмигаль 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Великих 

Мостів Червоноградського 

району Львівської області 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою.. 

- 

№4268 

26.10.20 

КМУ 

Д.Шмигаль 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста 

Рубіжного Сєвєродонецького 

району Луганської області 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

- 

№4269 

26.10.20 

КМУ 

Д.Шмигаль 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Шполи 

Звенигородського району 

Черкаської області 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

- 

№4270 

26.10.20 

КМУ 

Д.Шмигаль 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Городка 

Хмельницького району 

Хмельницької області 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

- 

№4271 

26.10.20 

КМУ 

Д.Шмигаль 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Арциза 

Болградського району Одеської 

області 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

- 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70254
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70255
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70256
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70257
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70258


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

№4272 

26.10.20 

КМУ 

Д.Шмигаль 

Проект Постанови про 

встановлення меж міста Рогатина 

Івано-Франківського району 

Івано-Франківської області 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

- 

№4273 

26.10.20 

КМУ 

Д.Шмигаль 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Овруча 

Коростенського району 

Житомирської області 

 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

- 

№4276 

27.10.20 

н.д. 

І.Колихаєв 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про службу в 

органах місцевого 

самоврядування" (щодо 

граничного віку перебування на 

службі) 

 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

І.Ляшко 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

- 

№4284 

29.10.20 

н.д. 

Р.Стефанчук 

М.Стефанчук 

І.Крулько 

І.Калаур 

Г.Михайлюк 

Проект Закону про дерадянізацію 

законодавства України 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна 

І.Казімірова 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань житлової політики та 

житлового господарства. 

- 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70259
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70260
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70265
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70276


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

В.Іванов 

та інші 

№4290 

30.10.20 

КМУ 

Д.Шмигаль 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про місцеві 

державні адміністрації" 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Данилюк 

17.11.20 – ГНЕУ: остаточний висновок 

не запропоновано. 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

 

- 

№4298 

30.10.20 

н.д. 

В.Безгін 

Д.Лобота 

Г.Мазурашу 

Р.Тістик 

О.Корнієнко 

А.Клочко 

Р.Горбенко 

А.Стріхарський 

Д.Гурін 

О.Бакумов 

А.Загоруйко 

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 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Данилюк 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

- 

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


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

В.Іванов 

Г.Бондар 

Р.Лозинський 

Д.Микиша 

І.Юнаков 

А.Жупанин 

О.Аліксійчук 

В.Струневич 

В Поляк 

С.Гривко 

Р.Грищук 

О.Скічко 

О.Літвінов 

А.Дубнов 

В.Рубльов 

О.Шуляк 

О.Лис 

Л.Білозір 

№4325 

05.11.20 

КМУ 

Д.Шмигаль 

Проект Закону про 

Загальнодержавну цільову 

програму передачі гуртожитків у 

власність територіальних громад 

на 2021 рік 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна 

І.Казімірова 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань житлової політики та 

житлового господарства. 

- 

№4361 

11.11.20 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про 

О.Качура 

О.Корнієнко 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

- 



реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

н.д. 

І.Фріс 

державну службу" щодо 

розширення кола осіб, які можуть 

претендувати на вступ на 

державну службу 

О.Маковський 

І.Ляшко 

 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

№4395 

18.11.20 

н.д. 

А.Пузійчук 

О.Дунда 

інші 

Проект Постанови про 

заслуховування інформації 

Кабінету Міністрів України про 

стан реформування системи 

органів державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляд 

А.Клочко 

І.Казімірова 

Р.Багнюк 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, 

ліцензування і страхування у 

будівництві. 

- 

№4406 

19.11.20 

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 

 

  

№4414 

23.11.20 

н.д. 

А.Клочко 

Д.Гурін 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про порядок 

обчислення скликань 

представницьких органів 

місцевого самоврядування (рад)" 

 

  

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=70484
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70502


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

Відповідальні  

за підготовку  

члени Комітету,  

працівники 

 секретаріату 

Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включення 

до пор. 

денн. 

сесії  

В.Безгін 

А.Загоруйко 

О.Корнієнко 

 
 

 

щодо поновлення єдиного 

порядку обчислення скликань 

№№№ 

Проекти постанов про 

призначення позачергових 

місцевих виборів 

А.Загоруйко  

Л.Дмитрук 

- опрацьовується у підкомітету з 

питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої 

демократії. 

 

№№№ 

Проекти постанов з питань 

адміністративно-територіального 

устрою 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

Ю.Гарбуз 

 

- опрацьовуються у підкомітеті з 

питань адміністративно-

територіального устрою. 

 

  



 

2) законопроекти, які не отримали висновку Комітету до розгляду у другому та третьому читаннях 

 

№0866  

друге читання 

перехідний 

Проект Закону про Державний 

Прапор України 

О.Качура 

О.Корнієнко 

Ю.Пилявський 

02.02.16 - прийнято в першому читанні 

8 скл.  

09.12.15 - Комітет 8 скликання 

пропонує за наслідками розгляду у 

першому читанні прийняти за основу. 

02.12.15 – ГНЕУ: за результатами 

розгляду в першому читанні 

законопроект доцільно повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання. 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород . 

 

вкл. 

№0868 

 друге читання 

перехідний 

Проект Закону про внесення змін 

до Закону України «Про державну 

службу» щодо врегулювання 

окремих питань проходження 

державної служби  О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Маковський 

20.04.16 – ГНЕУ: остаточний 

висновок не запропоновано. 

06.07.16, 07.07.16 - Комітет пропонує 

за наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу. 

07.07.16 – прийнято в першому 

читанні. 

22.09.16 – ГНЕУ: Законопроект може 

бути прийнятий у другому читанні з 

урахуванням зауважень Головного 

юридичного управління. 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66321
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66323


22.09.16 - Комітет 8 скл. пропонував за 

наслідками розгляду прийняти у 

другому читанні та в цілому 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород . 

 

№3489 

друге читання 

 

Проект Закону про внесення змін 

до статті 91 Закону України "Про 

державну службу" 

О.Качура 

О.Корнієнко 

І.Ляшко 

О.Маковський 

 

01.06.20 – ГНЕУ: остаточний висновок 

не запропоновано. 

03.06.20 – Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти законопроект за 

основу. 

14.07.20 – Прийнято в першому 

читанні. 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород. 

 

вкл. 

№2443 

друге читання 

Проект Закону про внесення змін 

до статті 46 Житлового кодексу 

Української РСР щодо 

позачергового забезпечення 

житлом осіб, які взяті ні облік до 

О.Шуляк 

О.Літвінов 

С.Прітчіна 

І.Казімірова 

28.12.2019 – ГНЕУ:  за результатами 

розгляду у першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за 

основу з урахуванням висловлених 

зауважень та пропозицій.  

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68852
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67391


01 січня 1993 року та проживають 

у житлі тимчасового призначення  

19.02.20 – Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. 

29.09.20 – Прийнято в першому 

читанні. 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань житлової політики та 

житлового господарства. 

 

№3475 

друге читання 

Проект Закону про 

адміністративну процедуру 

І.Гузь 

Л.Білозір 

Ю.Пилявський 

М.Маценко 

16.06.20 – ГНЕУ: законопроект 

потребує доопрацювання. 

17.06.20 – Комітет пропонує за 

наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. 

02.09.20 – прийнято в першому 

читанні. 

16.10.20 – відбулося засідання робочої 

групи. 

30.10.20 – відбулося засідання робочої 

групи. 

 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань адміністративних послуг та 

адміністративних процедур. 

вкл. 

№3913 

друге читання 

Проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо 

утворення військово-цивільних 

адміністрацій 

О.Качура 

О.Корнієнко 

О.Данилюк 

Ю.Гарбуз 

 

17.08.20 – ГНЕУ: остаточний 

висновок не запропоновано. 

 

01.09.20 – Комітет пропонує в 

першому читанні прийняти за основу, 

вкл. 

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=69575


скоротивши наполовину строк 

подання пропозицій і поправок до 

нього при підготовці до другого 

читання. 

- опрацьовується у підкомітеті з 

питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород 

 

 


