
 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

(в розрізі підкомітетів) 

 

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади,  місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

третя (лютий – липень 2020 року), 

четверта (вересень 2020 року – січень 2021 року) сесії 
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Результати законопроектної роботи підкомітетів 
Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

за третю (лютий – липень 2020 року)/четверту (вересень 2020 року – січень 2021 року) сесії 

 Верховної Ради України IX скликання  

  
 

 

 

Назва підкомітету  

Проекти законодавчих актів (законів, постанов), 

з  опрацювання яких  

комітет визначено ГОЛОВНИМ 

Проекти 

 законодавчих актів 

 (законів, постанов),  

з  опрацювання яких 

Комітет  

НЕ Є ГОЛОВНИМ  
прийнято в 

цілому 

законів  

(постанов) 

прийнято в  

першому  

(наступному) 

 читанні 

не прийнято 

(вето Президента 

України, 

відхилено, знято 

з розгляду тощо) 

попередньо 

розглянуто на 

засіданнях 

Комітету 

на розгляді  

підкомітету  

попередньо 

розглянуто на 

засіданнях 

Комітету 

на 

розгляді  

під-

комітету 

1. Підкомітет з питань організації державної 

влади, державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород (голова – Корнієнко О.С.) 

8/3 2/3 3/3 9/15 29 - 100 

2. Підкомітет з питань адміністративно-

територіального устрою (голова – Безгін В.Ю.) 
2/12 -/1 8/2 5/18 18 - 10 

3. Підкомітет з  питань місцевого 

самоврядування та органів самоорганізації 

населення (голова – Гурін Д.О.) 

-/3 1/- 1/2 3/7 12 - 34 

4. Підкомітет з питань регіональної політики 

та місцевих бюджетів  (голова – Рубльов В.В.) 
- - - - 2 1/3 62 

5. Підкомітет з питань з питань адміністративних 

послуг  та адміністративних процедур  (голова – 

Білозір Л.М.) 

-/1 1/1 - 2/1 1 - 18 

6. Підкомітет з питань виборів, референдумів 

та інших форм безпосередньої демократії 
(голова – Загоруйко А.Л.) 

 

2/2 2/- 6/18 12/5 23 - 10 

7. Підкомітет з питань захисту інвестицій в 

об’єкти будівництва (голова – Стріхарський А.П.) 

 

1/- - - - - - 1 
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8.Підкомітет з питань містобудування, 

благоустрою та земельних відносин у межах 

територій забудови (голова – Бондар Г.В.) 

- - 1/4 3/1 5 - 16 

9.Підкомітет з питань технічного регулювання 

і ціноутворення у будівництві, виробництва 

будівельних матеріалів та енергоефективності 

у будівельній галузі (голова – Юнаков І.С.) 

-/1 2/- 1/- 2/1 - - 10 

10.Підкомітет з питань будівництва та 

проектування (голова – Дунда О.А.) 
- - 2/2 1/1 3 - 14 

 

11.Підкомітет з питань житлової політики та 

житлового господарства  (голова – Літвінов О.М.) 

- -/1 2/3 3/4 5 - 20 

12.Підкомітет з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду, ліцензування і страхування у 

будівництві (голова – Клочко А.А.) 

1/- 2/- 1/1 2/- 3 - 3 

Загалом: 13/22 10/6 25/35 42/53 101 1/3 298 
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Результати законопроектної роботи  
підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, 

державних символів та нагород за третю (лютий – липень 2020 року), четверту (вересень 2020 року – січень 2021 року) 

сесії Верховної Ради України IX скликання   
куратор підкомітету – Качура О.А., голова підкомітету – Корнієнко О.С. 

 

Всього підготовлено: 9 проектів законів і постанов за третю сесію; 

                                  15 проектів законів за четверту сесію 
 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ  
Комітет  

не 

головний 

Прийнято 

Верховною Радою України 

в цілому 

Прийнято 

Верховною Радою 

України 

в першому читанні 

Не прийнято  

Верховною Радою України 

(вето Президента України, 

відкликано, відхилено, знято 

з розгляду, до порядку 

денного сесії не включено 

тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 

Третя сесія 
1.Проект Постанови про 

звільнення Бабак А.В. з 

посади Міністра розвитку 

громад та територій України 

(реєстр. №2767) 

2.Проект Постанови про 

призначення Шмигаля Д.А. 

Віце-прем'єр-міністром 

України - Міністром 

розвитку громад та територій 

України (реєстр. №2768) 

3.Проект Постанови про 

відставку Прем'єр-міністра 

України Гончарука О.В.  

(реєстр. №3158 ) 

4.Проект Постанови про 

призначення Шмигаля Д.А. 

Прем'єр-міністром України 

(реєстр. №3168) 

1. Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів 

України щодо 

вдосконалення порядку 

призначення та 

звільнення з посад членів 

Кабінету Міністрів 

України (реєстр. №3195) 

2. Проект Закону про 

внесення змін до статті 91 

Закону України "Про 

державну службу" 

(реєстр. №3489) 

 

1.Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

Кабінет Міністрів України" 

щодо Спеціальної контрольної 

комісії з питань приватизації 

(реєстр. №2794) 

2.Проект Закону про внесення 

зміни до статті 10 Закону 

України "Про місцеві 

державні адміністрації" щодо 

призначення заступників голів 

місцевих державних 

адміністрацій (реєстр. №3159) 

3.Проект Закону про 

інтерпеляцію (реєстр. №3499) 

 

1.Проект Постанови про відставку 

Прем'єр-міністра України Гончарука О.В. 

(реєстр. №3158 ) 

2.Проект Постанови про призначення 

Шмигаля Д.А. Прем'єр-міністром України 

(реєстр. №3168) 

3.Проект Постанови про звільнення з 

посад членів Кабінету Міністрів України 

(реєстр. №3171) 

4.Проект Постанови про формування 

складу Кабінету Міністрів України 

(реєстр. №3172) 

5.Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення порядку призначення та 

звільнення з посад членів Кабінету 

Міністрів України (реєстр. №3195) 

6.Проект Закону про внесення змін до 

статті 91 Закону України "Про державну 
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5.Проект Постанови про 

звільнення з посад членів 

Кабінету Міністрів України 

(реєстр. №3171) 

6.Проект Постанови про 

формування складу Кабінету 

Міністрів України (реєстр. 

№3172) 

7.Проект Закону про 

внесення змін до Закону 

України "Про державну 

службу" щодо 

кандидатського резерву 

(реєстр. №3491) 

8.Проект Постанови про 

оголошення конкурсу на 

кращий ескіз великого 

Державного Герба України 

(реєстр. №3994) 

службу" (реєстр. №3489) 

7.Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про державну службу" 

щодо кандидатського резерву (реєстр. 

№3491, перше, друге читання) 

8.Проект Закону про інтерпеляцію 

(реєстр. №3499) 

9.Проект Постанови про оголошення 

конкурсу на кращий ескіз великого 

Державного Герба України (реєстр. 

№3994) 

 

 

8 2 3 9 - 
 

Четверта сесія 

1.Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законів України щодо 

утворення військово-

цивільних адміністрацій 

(реєстр. №3913) 

2.Проект Закону про 

внесення змін до Закону 

України "Про державну 

службу" щодо зняття вікових 

обмежень для роботи на 

державній службі 

(реєстр. №4096) 

3.Проект Закону про 

внесення зміни до статті 1 

Закону України "Про 

особливий порядок 

1.Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законів України щодо 

утворення військово-

цивільних адміністрацій 

(реєстр. №3913) 

2.Проект Закону про 

внесення змін до Закону 

України "Про державну 

службу" щодо зняття 

вікових обмежень для 

роботи на державній 

службі (реєстр. №4096) 

 

3.Проект Закону про 

парламентську службу 

(реєстр. № 4530) 

1.Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

державну службу" щодо 

кандидатського резерву 

(реєстр. №3491 доопрацьований 

Комітетом) 

2.Проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих 

актів України щодо 

удосконалення проходження 

державної служби (реєстр. № 

3748) 

3.Проект Закону про 

особливості служби в Апараті 

Верховної Ради України 

(реєстр. № 4530-1) 

1.Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

утворення та ліквідації районних 

державних адміністрацій у зв'язку з 

утворенням (ліквідацією) районів (реєстр. 

№3975) 

2.Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо утворення 

військово-цивільних адміністрацій 

(реєстр. №3913, перше, друге читання) 

3.Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про державну службу" 

щодо кандидатського резерву (реєстр. 

№3491 доопрацьований Комітетом) 

4.Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України» щодо діяльності Спеціальної 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69575
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69575
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68851
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69575
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68851
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місцевого самоврядування в 

окремих районах Донецької 

та Луганської областей" 

(реєстр. №4467) 

 

 

 контрольної комісії з питань приватизації 

(реєстр. №3757) 

5.Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення проходження державної 

служби (реєстр. № 3748) 

6.Проект Закону про державну підтримку 

жінок, яким присвоєно почесне звання 

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

7. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про державну службу" 

щодо зняття вікових обмежень для роботи 

на державній службі (реєстр. №4096, 

перше, друге читання) 

8.Проект Закону про внесення зміни до 

статті 10 Закону України «Про державні 

нагороди України» (щодо запровадження 

почесного звання «Заслужений працівник 

сфери телекомунікацій України») (реєстр. 

№4017) 

9.Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» (реєстр. №4290) 

10.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) 

11.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) 

12.Проект Закону про внесення зміни до 

статті 1 Закону України "Про особливий 

порядок місцевого самоврядування в 

окремих районах Донецької та Луганської 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69304
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67378
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69791
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70284
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70293
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областей" (реєстр. №4467) 

13.Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо відновлення 

проведення конкурсів на зайняття посад 

державної служби та інших питань 

державної служби (реєстр. №4531) 

14.Проект Закону про парламентську 

службу (реєстр. №4530) 

15.Проект Закону про особливості служби 

в Апараті Верховної Ради України 

(реєстр. №4530-1) 

3 3 3 15  
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Результати законопроектної роботи  
підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

 за третю (лютий – липень 2020 року), четверту (вересень 2020 року – січень 2021 року)  

сесії Верховної Ради України IX скликання   
куратор підкомітету – Лозинський Р.М., голова підкомітету  - Безгін В.Ю. 

 

Всього підготовлено: 5 проектів законів і постанов за третю сесію; 

                                  18 проектів законів і постанов за четверту  
 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ  
Комітет  

не 

головний 

Прийнято 

Верховною Радою України 

 в цілому  

Прийнято  

Верховною Радою 

України 

 в першому  

читанні 

Не прийнято  

Верховною Радою України 

(вето Президента України, 

відкликано, відхилено, знято з 

розгляду, до порядку денного 

сесії не включено тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 

Третя сесія 
1 Проект Закону про 

внесення змін до Закону 

України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" 

(реєстр. №2653) 

2.Проект Постанови про 

утворення та ліквідацію 

районів (реєстр. №3650) 

 1.Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста 

Рубіжне Луганської області 

(реєстр. №2643) 

2.Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-

територіальному устрої 

Донецької області, зміну і 

встановлення меж 

Бахмутського району Донецької 

області (реєстр. №2703) 

3.Проект Постанови про 

встановлення меж міста 

Рогатина Рогатинського району 

Івано-Франківської області 

(реєстр. №2791) 

4.Проект Закону про засади 

адміністративно-

територіального устрою 

України (реєстр. №2804) 

1.Проект Постанови про зміну і встановлення 

меж міста Рубіжне Луганської області (реєстр. 

№2643) 

2.Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж 

Бахмутського району Донецької області (реєстр. 

№2703) 

3.Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

(реєстр. №2653, друге читання) 

4. Проект Постанови про присвоєння 

найменування населеному пункту 

Тисменицького району Івано-Франківської 

області (реєстр. №3535) 

5.Проект Постанови про утворення та ліквідацію 

районів (реєстр. №3650) 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67740
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67740
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5.Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Арциза 

Арцизького району Одеської 

області (реєстр. №3141) 

6.Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста 

Городка Городоцького району 

Хмельницької області (реєстр. 

№3142)  

7.Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Овруч 

Овруцького району 

Житомирської області (реєстр. 

№3143) 

8.Проект Постанови про зміни 

межі Київської області та м. 

Києва (реєстр. №3620) 

2 - 8 5 - 
     

Четверта сесія 

1.Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України 

щодо впорядкування 

окремих питань організації 

та діяльності органів 

місцевого самоврядування та 

районних державних 

адміністрацій (реєстр. 

№3651-д) 

2.Проект Постанови про 

зміну і встановлення меж 

міста Лозова і Лозівського 

району Харківської області 

(реєстр. №3652) 

3.Проект Постанови про 

зміну і встановлення меж 

міста Корюківка 

Корюківського району 

1.Проект Закону 

про внесення змін 

до деяких 

законодавчих актів 

України щодо 

впорядкування 

окремих питань 

організації та 

діяльності органів 

місцевого 

самоврядування та 

районних 

державних 

адміністрацій 

(реєстр. №3651-д) 

 

1.Проект Закону про створення, 

ліквідацію та зміну меж районів 

Львівської області (реєстр. 

№1217) 

2.Проект Постанови про зміни в 

адміністративно-

територіальному устрої 

Київської області, зміну і 

встановлення меж Києво-

Святошинського, 

Бородянського районів, міста 

Ірпінь та селища Гостомель 

Київської області (реєстр. 

№2552) 

1.Проекту Закону України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

впорядкування окремих питань діяльності та 

організації органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування у зв'язку з утворенням 

(ліквідацією) районів (реєстр. № 3651) 

2.Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо впорядкування 

окремих питань організації та діяльності органів 

місцевого самоврядування та районних 

державних адміністрацій (реєстр. №3651-д) 

3.Проект Постанови про зміну і встановлення 

меж міста Лозова і Лозівського району 

Харківської області (реєстр. №3652) 

4.Проект Постанови про зміну і встановлення 

меж міста Корюківка Корюківського району 

Чернігівської області (реєстр. №3653) 

5.Проект Постанови про зміну і встановлення 

меж міста Ніжин і Ніжинського району 
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Чернігівської області 

(реєстр. №3653) 

4.Проект Постанови про 

зміну і встановлення меж 

міста Ніжин і Ніжинського 

району Чернігівської області 

(реєстр. №3654) 

5.Проект Постанови про 

зміну і встановлення меж 

міста Радехова 

Червоноградського району 

Львівської області (реєстр. 

№4081) 

6.Проект Постанови про 

зміну і встановлення меж 

міста Великих Мостів 

Червоноградського району 

Львівської області (реєстр. 

№4267) 

7.Проект Постанови про 

зміну і встановлення меж 

міста Рубіжного 

Сєвєродонецького району 

Луганської області (реєстр. 

№4268) 

8.Проект Постанови про 

зміну і встановлення меж 

міста Шполи 

Звенигородського району 

Черкаської області (реєстр. 

№4269) 

9.Проект Постанови про 

зміну і встановлення меж 

міста Городка 

Хмельницького району 

Хмельницької області 

(реєстр. №4270) 

10.Проект Постанови про 

зміну і встановлення меж 

Чернігівської області (реєстр. №3654) 

6.Проект Постанови про зміну і встановлення 

меж міста Радехова Червоноградського району 

Львівської області (реєстр. №4081) 

7.Проект Постанови про зміну і встановлення 

меж міста Великих Мостів Червоноградського 

району Львівської області (реєстр. №4267) 

8.Проект Постанови про зміну і встановлення 

меж міста Рубіжного Сєвєродонецького району 

Луганської області (реєстр. №4268) 

9.Проект Постанови про зміну і встановлення 

меж міста Шполи Звенигородського району 

Черкаської області (реєстр. №4269) 

10.Проект Постанови про зміну і встановлення 

меж міста Городка Хмельницького району 

Хмельницької області (реєстр. №4270) 

11.Проект Постанови про зміну і встановлення 

меж міста Арциза Болградського району 

Одеської області  (реєстр. №4271)  

12.Проект Постанови про встановлення меж 

міста Рогатина Івано-Франківського району 

Івано-Франківської області (реєстр. №4272) 

13.Проект Постанови про зміну і встановлення 

меж міста Овруча Коростенського району 

Житомирської області (реєстр. №4273) 

14.Проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації» 

(реєстр. №4290) 

15.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) 

16.Про перейменування села Коросне 

Львівського району Львівської області (реєстр. 

№4675) 

17.Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо розвитку інституту 

старост (реєстр. №4535) 

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

району Одеської області 

(реєстр. №4271)  

11.Проект Постанови про 

встановлення меж міста 

Рогатина Івано-

Франківського району Івано-

Франківської області (реєстр. 

№4272) 

12.Проект Постанови про 

зміну і встановлення меж 

міста Овруча 

Коростенського району 

Житомирської області 

(реєстр. №4273) 

18.Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обрання 

старост населених пунктів, що увійшли до 

складу сільських та селищних об’єднаних 

територіальних громад (реєстр. №4198) 

 

12 1 2 18 - 
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Результати законопроектної роботи 
підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення 

за третю (лютий – липень 2020 року), четверту (вересень 2020 року – січень 2021 року) сесії  

Верховної Ради України IX скликання 
куратор підкомітету – Лозинський Р.М., голова підкомітету – Гурін Д.О. 

 

Всього підготовлено: 3 проекти законів за третю сесію; 
7 проектів законів і постанов за четверту  

 
 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ  

Комітет  

не 

головний 

Прийнято 

Верховною Радою 

України 

 в цілому 

Прийнято  

Верховною 

Радою України 

 в першому 

читанні 

Не прийнято  

Верховною Радою України  

(вето Президента України, відкликано, 

відхилено, знято з розгляду, до порядку 

денного сесії не включено тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 

Третя сесія 
 1. Закону 

України "Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні" щодо 

забезпечення 

додержання 

державних 

гарантій 

місцевого 

самоврядування 

та захисту його 

економічних 

основ (реєстр. 

№3118) 

 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо лібералізації державної 

політики у сфері державної реєстрації статутів 

територіальних громад та нормативно-

правових актів місцевих державних 

адміністрацій (реєстр. №2641) 

1. Проект Закону про місто Київ - столицю 

України ( реєстр. №2143-3, друге читання) 

2. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" щодо 

забезпечення додержання державних 

гарантій місцевого самоврядування та 

захисту його економічних основ (реєстр. 

№3118) 

3.Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" щодо 

повноважень місцевих рад  (реєстр. №2369)  

 

 

- 1 1 3 - 
 

 

 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67266
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Четверта сесія 

1.Проект Закону про 

внесення змін до Закону 

України "Про місцеве 

самоврядування в 

Україні" щодо 

забезпечення додержання 

державних гарантій 

місцевого самоврядування 

та захисту його 

економічних основ 

(реєстр. №3118, друге 

читання)  

2.Проект Закону про 

внесення змін до статті 

59-1 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в 

Україні” щодо 

врегулювання конфлікту 

інтересів у діяльності 

депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, 

міських голів (реєстр. 

№3034а) 

3.Проект Закону про 

внесення змін до Закону 

України «Про порядок 

обчислення скликань 

представницьких органів 

місцевого самоврядування 

(рад)» щодо поновлення 

єдиного порядку 

обчислення скликань 

(реєстр. №4414) 

 

 1.Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" щодо 

повноважень місцевих рад (реєстр. 

№2369)  

2.Проект Закону про внесення змін до 

статті 59-1 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні” 

щодо врегулювання конфлікту інтересів 

у діяльності депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів 

(реєстр. №3034а, вето Президента 

України) 

 

  

 

1. Проект Закону про місто Київ - столицю 
України ( реєстр. №2143-3, друге читання) 
2.Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" щодо 
забезпечення додержання державних 
гарантій місцевого самоврядування та 
захисту його економічних основ (реєстр. 
№3118, друге читання) 
3.Проект Закону про внесення змін до 
статті 59-1 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” щодо 
врегулювання конфлікту інтересів у 
діяльності депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів (реєстр. 
№3034а) 
4.Проект Закону про внесення змін до 
Закону України «Про порядок 
обчислення скликань представницьких 
органів місцевого самоврядування (рад)» 
щодо поновлення єдиного порядку 
обчислення скликань (реєстр. №4414) 
5.Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо розвитку 
інституту старост (реєстр. №4535) 
6.Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
обрання старост населених пунктів, що 
увійшли до складу сільських та селищних 
об’єднаних територіальних громад 
(реєстр. №4198) 
7.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) 

 

3 - 2 7 - 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67266
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Результати законопроектної роботи 
підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів  

за третю (лютий – липень 2020 року), четверту (вересень 2020 року – січень 2021 року) сесії 

Верховної Ради України IX скликання  
куратор підкомітету – Гузь І.В., голова підкомітету – Рубльов В.В. 

 

Всього підготовлено: 1 проект постанови за третю сесії; 

3 проекти законів і постанов за четверту 
 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ  

 

Комітет  

не головний 

Прийнято 

Верховною 

Радою 

України в 

цілому 

Прийнято 

Верховною Радою 

України 

в першому читанні 

Не прийнято  

Верховною Радою України 

(вето Президента України, 

відкликано, відхилено, знято з 

розгляду, до порядку денного сесії не 

включено тощо) 

Попередньо 

розглянуто  

на засіданнях 

Комітету 

Третя сесія 

    1. Проект Постанови про Програму 

діяльності Кабінету Міністрів України 

(реєстр. №3330) 

- - - - 1 

Четверта сесія 

    1.Проект Закону про Державний бюджет 

України на 2021 рік (реєстр. №4000) 

2.Проект Закону про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України (реєстр. 

№4100) 

3.Проект Закону про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо 

підвищення ефективності використання 

коштів державного фонду регіонального 

розвитку (реєстр. №4200) 

- - - - 3 
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Результати законопроектної роботи 
підкомітету з питань з питань адміністративних послуг  та адміністративних процедур  

за третю (лютий – липень 2020 року), четверту (вересень 2020 року – січень 2021 року) сесії 

Верховної Ради України IX скликання 
куратор підкомітету – Гузь І.В., голова підкомітету – Білозір Л.М. 

 

Всього підготовлено: 2 проекти законів а третю сесію; 

                                       1 проект закону за четверту 
 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ  

 

Комітет  

не головний 

Прийнято 

Верховною Радою України 

в цілому 

Прийнято  

Верховною Радою 

України в першому  

читанні 

Не прийнято  

Верховною Радою 

України 

(вето Президента 

України, відкликано, 

відхилено, знято з 

розгляду, до порядку 

денного сесії не 

включено тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 

Третя сесія 
 1.Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів 

України щодо 

оптимізації мережі та 

функціонування центрів 

надання 

адміністративних 

послуг та 

удосконалення доступу 

до адміністративних 

послуг, які надаються в 

електронній формі 

(реєстр. №2679) 

 1.Проект Закону про адміністративну 

процедуру (реєстр. №3475) 

2.Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

оптимізації мережі та функціонування 

центрів надання адміністративних послуг 

та удосконалення доступу до 

адміністративних послуг, які надаються в 

електронній формі (реєстр. №2679) 

 

- 1 - 2 - 
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Четверта сесія 
1.Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо оптимізації мережі та 

функціонування центрів надання 

адміністративних послуг та 

удосконалення доступу до 

адміністративних послуг, які 

надаються в електронній формі 

(реєстр. №2679) 

1.Проект Закону про 

адміністративну 

процедуру (реєстр. 

№3475) 

 

 1.Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

оптимізації мережі та функціонування 

центрів надання адміністративних послуг 

та удосконалення доступу до 

адміністративних послуг, які надаються в 

електронній формі (реєстр. №2679, друге 

читання) 

 

1 1 - 1 - 
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Результати законопроектної роботи 
підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

за третю (лютий – липень 2020 року), четверту (вересень 2020 року – січень 2021 року) сесії 

Верховної Ради України IX скликання  
куратор підкомітету – Загоруйко А.Л., голова підкомітету – Загоруйко А.Л. 

 

Всього підготовлено: 12 проектів законів і постанов за третю сесію; 

5 проектів законів і постанов за четверту 
 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ  

Комітет  

не 

головний 

Прийнято 

Верховною Радою 

України 

 в цілому 

Прийнято  

Верховною Радою 

України 

в першому  

читанні 

Не прийнято  

Верховною Радою України 

(вето Президента України, відкликано, відхилено,  

знято з розгляду, до порядку денного сесії не 

включено тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 

Третя сесія 
1. Проект Закону 

про внесення змін 

до деяких законів 

України щодо 

вдосконалення 

виборчого 

законодавства 

(реєстр. №3485) 

2.Проект Постанови 

про призначення 

чергових місцевих 

виборів у 2020 році 

(25 жовтня 2020 

року) (реєстр. 

№3809) 

 

1.Проект Закону про 

внесення змін до статті 

225 Виборчого кодексу 

України (щодо розміру 

грошової застави) 

(реєстр. №2769) 

2.Проект Закону про 

народовладдя через 

всеукраїнський 

референдум (реєстр. 

№3612) 

 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення 

виборчого законодавства (реєстр. №3485-1) 

2.Проект Закону про всеукраїнський референдум 

(реєстр. №2182, доопрацьваний) 

3.Проект Закону про всеукраїнський та місцеві 

референдуми за народною ініціативою (реєстр. №3177) 

4.Проект Закону про всеукраїнський та місцеві 

референдуми за народною ініціативою (реєстр. №1123) 

5.Проект Закону про місцевий референдум (реєстр. 

№1221) 

6.Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо проведення 

добровільного попереднього психіатричного, 

наркологічного огляду та психофізіологічного 

опитування із застосуванням поліграфа кандидатів у 

народні депутати України) (реєстр. №2326) 
 

 

 

1.Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законів України щодо 

вдосконалення виборчого 

законодавства (реєстр. 

№3485, перше, друге 

читання) 

2.Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України 

щодо вдосконалення 

виборчого законодавства 

(реєстр. № 3485-1) 

3.Проект Закону про 

внесення змін до статті 225 

Виборчого кодексу України 

(щодо розміру грошової 

застави) (реєстр. №2769, 

друге читання) 

4.Проект Закону про 

народовладдя через 
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всеукраїнський референдум 

(реєстр. №3612) 

5.Проект Закону про 

всеукраїнський референдум 

(реєстр. №2182, 

доопрацьований) 

6.Проект Закону про 

всеукраїнський та місцеві 

референдуми за народною 

ініціативою (реєстр. №3177) 

7. Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України 

(щодо проведення 

добровільного попереднього 

психіатричного, 

наркологічного огляду та 

психофізіологічного 

опитування із застосуванням 

поліграфа кандидатів у 

народні депутати України) 

(реєстр. №2326) 

8.Проект Закону про 

внесення змін до 

Прикінцевих та перехідних 

положень Виборчого 

кодексу України щодо 

функціонування 

регіональних органів 

адміністрування Державного 

реєстру виборців на період 

до утворення регіональних 

представництв ЦВК (реєстр. 

№3621) 

9.Проект Постанови про 

призначення чергових 

місцевих виборів у 2020 році 

(25 жовтня 2020 року) 

(реєстр. №3809) 
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10.Проект Постанови про 

призначення чергових 

виборів депутатів обласних, 

районних, міських, районних 

у містах, сільських, 

селищних рад, сільських, 

селищних, міських голів, 

старост села, селища у 2020 

році (25 жовтня 2020 року) 

(реєстр. №3582) 

11. Проект Постанови про 

призначення чергових 

місцевих виборів у 2020 році 

(25 жовтня 2020 року) 

(реєстр. №3813) 

12.Проект Постанови про 

призначення чергових 

місцевих виборів у 2020 році  

(реєстр. №3834) 

2 2 6 12 - 
 

Четверта сесія 
1.Проект Закону 

про внесення змін 

до Виборчого 

кодексу України 

щодо спрощення 

умов реєстрації 

кандидатів у 

депутати на 

місцевих виборах 

(реєстр. №3995) 

2.Проект Закону 

про народовладдя 

через 

всеукраїнський 

референдум 

(реєстр. №3612) 

 1.Проект Закону про внесення змін до Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад» (щодо 

відкликання депутатів місцевих рад) (реєстр. №0867, 

друге читання перехідний) 

2.Проект Постанови про призначення позачергових 

виборів Сєвєродонецької міської ради Луганської 

області (реєстр.) (реєстр. №2048) 

3.Проект Постанови про призначення позачергових 

виборів Українського міського голови Обухівського 

району Київської області (реєстр. №2121) 

4.Проект Постанови про призначення позачергових 

виборів депутатів Драгомирчанської сільської ради 

Тисменицького району Івано-Франківської області 

(реєстр.№2162) 

5.Проект Постанови про призначення позачергових 

виборів Української міської ради Обухівського 

1.Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України 

щодо уточнення окремих 

виборчих процедур (реєстр. 

№3971) 

2.Проект Закону про 

внесення змін до Виборчого 

кодексу України щодо 

спрощення умов реєстрації 

кандидатів у депутати на 

місцевих виборах (реєстр. 

№3995) 

3.Проект Закону про 

народовладдя через 

всеукраїнський референдум 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69060
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 району Київської області (реєстр. №2192) 

6.Проект Постанови про призначення позачергових 

виборів Українського міського голови Обухівського 

району Київської області (реєстр. №2196) 

7.Проект Постанови про призначення позачергових 

виборів Куп'янського міського голови Харківської 

області (реєстр. №2298) 

8.Проект Постанови про призначення позачергових 

виборів Конотопської міської ради Конотопського 

району Сумської області (реєстр. №2375) 

9.Проект Постанови про дострокове припинення 

повноважень міського голови міста Звенигородка та 

Звенигородської міської ради Звенигородського 

району Черкаської області у зв'язку з діями, що 

порушують Конституцію України і Закони України, 

права і свободи громадян, суперечать державним 

інтересам, підривають засади місцевого 

самоврядування та призначення позачергових 

виборів) (реєстр. №2452) 

10.Проект Закону про внесення змін до статті 15 

Закону України "Про вибори Президента України" 

(щодо підстав прийняття Верховною Радою України 

постанови про проведення позачергових виборів 

Президента України) (реєстр. №2516) 

11.Проект Закону про внесення змін до статті 225 

Виборчого кодексу України (щодо розміру грошової 

застави) (реєстр. №2769, друге читання) 

12.Проект Закону про внесення змін до Прикінцевих 

та перехідних положень Виборчого кодексу України 

щодо функціонування регіональних органів 

адміністрування Державного реєстру виборців на 

період до утворення регіональних представництв 

ЦВК (реєстр. №3621) 

13.Проект Постанови про призначення чергових 

виборів депутатів обласних, районних, міських, 

районних у містах, сільських, селищних рад, 

сільських, селищних, міських голів, старост села, 

(реєстр. №3612, друге 

читання) 

4.Проект Закону про 

публічні консультації 

(реєстр. №4254) 

5.Проект Закону про 

внесення змін до Виборчого 

кодексу України щодо 

гідної оплати праці членів 

виборчих комісій (реєстр. 

№4124) 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69060
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селища у 2020 році (25 жовтня 2020 року) (реєстр. 

№3582) 

14. Проект Постанови про призначення чергових 

місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року) 

(реєстр. №3813) 

15.Проект Постанови про призначення чергових 

місцевих виборів у 2020 році (реєстр. №3834) 

16.Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо уточнення окремих 

виборчих процедур (реєстр. №3971) 

17.Проект Постанови про внесення зміни до 

Постанови Верховної Ради України "Про 

призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" 

(реєстр. №4234) 

18.Проект Постанови про дострокове припинення 

повноважень Мелітопольської міської ради та 

призначення позачергових виборів ради (реєстр. 

№3166) 

2 - 18 5 - 
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Результати законопроектної роботи 
підкомітету з питань захисту інвестицій в об’єкти будівництва 

за третю (лютий – липень 2020 року), четверту (вересень 2020 року – січень 2021 року) сесії 

Верховної Ради України IX скликання 
куратор підкомітету – Шуляк О.О., голова підкомітету - Стріхарський А.П. 

 

Всього підготовлено: - проектів законів і постанов за третю-четверту сесії 
 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ  

 

Комітет  

не головний 

Прийнято 

Верховною Радою України 

 в цілому 

Прийнято 

Верховною Радою 

України 

в першому читанні 

Не прийнято  

Верховною Радою України 

(вето Президента України, 

відкликано, відхилено, знято з 

розгляду, до порядку денного 

сесії не включено тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету  

1 - - - - 
1.Проект Постанови про проведення 

парламентських слухань на тему: "Захист 

інвестицій в житлову нерухомість та шляхи 

вирішення проблем постраждалих інвесторів" 

(8 квітня 2020 року) (реєстр. № 2748) 

    

1 - - - - 
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Результати законопроектної роботи  
підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови 

за третю (лютий – липень 2020 року), четверту (вересень 2020 року – січень 2021 року) сесії 

Верховної Ради України IX скликання 
куратор підкомітету – Шуляк О.О., голова підкомітету - Бондар Г.В. 

 

Всього підготовлено: 3 проекти законів за третю сесію; 

1 проект закону за четверту 

 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ  

 

Комітет  

не головний 

Прийнято 

Верховною 

Радою 

України 

в цілому  

Прийнято 

Верховною Радою 

України 

в першому читанні  

Не прийнято  

Верховною Радою України 

(вето Президента України, 

відкликано, відхилено,  

знято з розгляду, до порядку 

денного сесії не включено тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету  

Третя сесія 
 

 

 1.Проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів 

України у сфері містобудування 

(реєстр. №0861, друге читання) 

 

 

1.Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про регулювання містобудівної 

діяльності" щодо обов'язковості будівництва 

об'єктів громадського обслуговування 

населення соціальної сфери, (реєстр. № 2363) 

2.Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про благоустрій населених пунктів" 

(реєстр. № 2688) 

3.Проект Закону про мораторій на забудову 

та зміну цільового призначення земель 

природно-заповідного фонду, іншого 

природоохоронного призначення, а також 

земель оздоровчого та рекреаційного 

призначення в місті Одеса (реєстр. № 3022) 

 

 

- - 1 3 - 
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Четверта сесія 
  1.Проект Закону про мораторій на 

забудову та зміну цільового 

призначення земель природно-

заповідного фонду, іншого 

природоохоронного призначення, 

а також земель оздоровчого та 

рекреаційного призначення в місті 

Одеса (реєстр. №3022) 

2.Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

регулювання містобудівної 

діяльності" щодо обов'язковості 

будівництва об'єктів громадського 

обслуговування населення 

соціальної сфери, (реєстр. №2363) 

3.Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

благоустрій населених пунктів" 

(реєстр. №2688) 

4.Проект Закону про внесення 

змін до Закону України «Про 

регулювання містобудівної 

діяльності» (реєстр. №0860, друге 

читання перехідний) 

1.Проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» щодо Генеральної схеми 

планування території України (реєстр. 

№3337) 

 

- - 4 1 - 
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Результати законопроектної роботи  
підкомітету з питань технічного регулювання і ціноутворення у будівництві, виробництва будівельних матеріалів 

та енергоефективності у будівельній галузі  
за третю (лютий – липень 2020 року), четверту (вересень 2020 року – січень 2021 року) сесії 

Верховної Ради України IX скликання 

куратор підкомітету – Шуляк О.О., голова підкомітету – Юнаков І.С. 

 

Всього підготовлено:  2 проекти законів за третю сесію; 

 1 проект закону за четверту 
 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ  

 

Комітет  

не 

головний 

Прийнято 

Верховною Радою України 

в цілому 

Прийнято 

Верховною Радою України 

в першому читанні 

Не прийнято  

Верховною Радою України 

(вето Президента України, 

відкликано, відхилено, 

знято з розгляду, до 

порядку денного сесії не 

включено тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 

Третя сесія 
 1 Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України 

щодо оптимізації 

дорожнього будівництва та 

удосконалення 

законодавства у сфері 

містобудівної діяльності 

(реєстр. №2680) 

2.Проект Закону про надання 

будівельної продукції на 

ринку (реєстр. №2698) 

1.Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України 

у сфері містобудування 

(реєстр. №0861, друге 

читання) 

 

1.Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо оптимізації дорожнього 

будівництва та удосконалення 

законодавства у сфері містобудівної 

діяльності (реєстр. №2680) 

2.Проект Закону про надання 

будівельної продукції на ринку 

(реєстр. № 2698, перше, друге читання) 

 

- 2 1 2 - 
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Четверта сесія 
1. Проект Закону про 

надання будівельної 

продукції на ринку 

(реєстр. № 2698) 

  
1. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

оптимізації дорожнього будівництва та 

удосконалення законодавства у сфері 

містобудівної діяльності (реєстр. № 2680, 

друге читання) 

 

1 - - 1 - 
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Результати законопроектної роботи  
підкомітету з питань будівництва та проектування  

за третю (лютий – липень 2020 року), четверту (вересень 2020 року – січень 2021 року) сесії 

Верховної Ради України IX скликання 
куратор підкомітету – Шуляк О.О.,  голова підкомітету – Дунда О.А. 

 

Всього підготовлено: 1 проект закону за третю сесію 

 1 проект закону за четверту 

 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ  

 

Комітет  

не головний 

Прийнято 

Верховною 

Радою України 

в цілому 

Прийнято 

Верховною Радою 

України в першому 

читанні 

Не прийнято  

Верховною Радою України 

(вето Президента України, 

відкликано, відхилено, знято з 

розгляду, до порядку денного 

сесії не включено тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 

Третя сесія 
 

 

 

 1. Проект Закону про внесення 

зміни до Закону України «Про 

регулювання містобудівної 

діяльності» щодо покращення 

інвестиційних можливостей у 

сфері виробництва електричної 

енергії з альтернативних джерел 

(реєстр. №0859, друге читання) 

2.Проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих 

актів України у сфері 

містобудування (реєстр. №0861, 

друге читання) 

 

1.Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо оптимізації 

дорожнього будівництва та удосконалення 

законодавства у сфері містобудівної діяльності 

(реєстр. № 2680) 

 

 

- - 2 1 - 
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Четверта сесія 

  1.Проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих 

актів України щодо пайової 

участі у розвитку 

інфраструктури населеного 

пункту (реєстр. №2822) 

2.Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

регулювання містобудівної 

діяльності" щодо пайової участі 

у розвитку інфраструктури 

населеного пункту (реєстр. 

№3174) 

1.Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо оптимізації 

дорожнього будівництва та удосконалення 

законодавства у сфері містобудівної діяльності 

(реєстр. № 2680, друге читання) 

 

 

- - 2 1 - 
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Результати законопроектної роботи  
підкомітету з питань житлової політики та житлового господарства 

за третю (лютий – липень 2020 року), четверту (вересень 2020 року – січень 2021 року)  

Верховної Ради України IX скликання 
куратор підкомітету –Шуляк О.О., голова підкомітету - Літвінов О.М. 

 

Всього підготовлено: 3 проекти законів за третю сесію 

 4 проекти законів за четверту 

 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ  

 

Комітет  

не 

головний 

Прийнято 

Верховною Радою 

України 

в цілому 

Прийнято 

Верховною Радою 

України 

в першому читанні 

Не прийнято  

Верховною Радою України 

(вето Президента України, 

відкликано, відхилено, знято з 

розгляду, до порядку денного сесії не 

включено тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 

 

Третя сесія 
 

 

 

 1.Проект Закону про внесення змін до 

прикінцевих положень Закону України 

"Про забезпечення реалізації житлових 

прав мешканців гуртожитків" щодо 

передачі гуртожитків у власність 

територіальних громад (реєстр. 

№2050) 

2.Проект Закону про 

Загальнодержавну цільову програму 

передачі гуртожитків у власність 

територіальних громад на 2020 - 2021 

роки (реєстр. №2418) 

1.Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо захисту прав 

власників квартир у багатоквартирному будинку 

(реєстр. №2354) 

2.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)  

3.Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо правового регулювання 

відносин між співвласниками багатоквартирних 

будинків і власниками та наймачами (орендарями) 

квартир або нежитлових приміщень у 

багатоквартирних будинках (реєстр. №2564)  

 

- - 2 3 - 
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Четверта сесія 
 1.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) 

1.Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про об'єднання 

співвласників багатоквартирного 

будинку" щодо порядку 

встановлення результатів 

голосування на зборах об'єднання 

співвласників багатоквартирного 

будинку (реєстр. №3367) 

2.Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України щодо захисту прав власників 

квартир у багатоквартирному 

будинку (реєстр. № 2354) 

3.Проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо 

правового регулювання відносин між 

співвласниками багатоквартирних 

будинків і власниками та наймачами 

(орендарями) квартир або 

нежитлових приміщень у 

багатоквартирних будинках (реєстр. 

№ 2564)  

1.Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвищення 

якості управління багатоквартирними 

будинками та вдосконалення діяльності 

об'єднань співвласників багатоквартирного 

будинку (реєстр. №2606) 

2.Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо управління 

багатоквартирними будинками (реєстр. №3878) 

3.Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку" щодо порядку 

встановлення результатів голосування на зборах 

об'єднання співвласників багатоквартирного 

будинку (реєстр. №3367) 

4.Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо створення 

додаткових можливостей для прийняття 

управлінських рішень у багатоквартирних 

будинках (реєстр. №3937) 

 

- 1 3 4  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67661
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Результати законопроектної роботи  
підкомітету з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду,  

ліцензування і страхування у будівництві  
за третю (лютий – липень 2020 року), четверту (вересень 2020 року – січень 2021 року) сесії 

Верховної Ради України IX скликання 

 
куратор підкомітету – Клочко А.А. 

Всього підготовлено: 2 проекти законів за третю сесію 

 

Комітет визначено ГОЛОВНИМ  

 

Комітет  

не 

головний 

Прийнято 

Верховною Радою 

України 

в цілому 

Прийнято 

Верховною Радою України 

в першому читанні 

Не прийнято  

Верховною Радою України 

(вето Президента України, 

відкликано, відхилено,  

знято з розгляду, до 

порядку денного сесії не 

включено тощо) 

Попередньо розглянуто  

на засіданнях Комітету 

Третя сесія 
1.Проект Постанови про 

проведення 

парламентських слухань 

на тему: "Захист 

інвестицій в житлову 

нерухомість та шляхи 

вирішення проблем 

постраждалих інвесторів" 

(8 квітня 2020 року) 

(реєстр. № 2748) 
 

1.Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

оптимізації дорожнього будівництва та 

удосконалення законодавства у сфері 

містобудівної діяльності (реєстр. № 2680) 

2.Проект Закону про надання будівельної 

продукції на ринку (реєстр. № 2698) 

1.Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України 

щодо реформування 

державного регулювання у 

сфері містобудування 

(реєстр. №3875-1) 

1.Проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих 

актів України щодо 

оптимізації дорожнього 

будівництва та удосконалення 

законодавства у сфері 

містобудівної діяльності 

(реєстр. №2680) 

2.Проект Закону про надання 

будівельної продукції на 

ринку (реєстр. №2698, друге 

читання) 

 

1 2 1 2 - 
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Четверта сесія 
  1.Проект Закону про 

внесення змін до Закону 

України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» 

(щодо передачі, 

припинення або 

тимчасового зупинення 

повноважень органів 

державного архітектурно-

будівельного контролю) 

(реєстр. №0862, друге 

читання перехідний) 

  

- - 1 - -- 

 


