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СХВАЛЕНО
Рішенням Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування

від 03 листопада 2021 року (протокол № 82)
ПРОПОЗИЦІЇ

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

до проекту Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2022 рік

№
з/п

Питання, які потребують 
законодавчого врегулювання 

(орієнтовна назва законопроекту, 
його мета та предмет регулювання)

Обґрунтування необхідності розроблення 
законопроекту, очікувані правові та інші 

наслідки його прийняття як закону

Строки 
подання
(місяць)

Відповідальні 
за розроблення

(подання) 
законопроекту

Строки 
внесення та 

розгляду 
(квартал)

1.

Проект Закону про службу в 
органах місцевого самоврядування 
(нова редакція)

Встановлення нових правових та організаційних 
засад служби в органах місцевого 
самоврядування як професійної та політично 
неупередженої діяльності, а також гарантування 
реалізації громадянами України права рівного 
доступу до служби в органах місцевого 
самоврядування 
Уточнення класифікації посад в органах 
місцевого самоврядування, що дозволить 
покращити умови оплати праці посадових осіб 
місцевого самоврядування. 
Приведення у відповідність до бюджетного 
законодавства та нової системи адміністративно-
територіального устрою.

Перенесено з 
Плану 

законопр. 
роботи 

Верховної 
Ради 

України на 
2021 рік

НАДС          
Мінрегіон

Перенесено 
з Плану 

законопр. 
роботи 

Верховної 
Ради 

України на 
2021 рік

2.

Проект Закону про внесення змін 
до Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" (разом 
із змінами до Конституції)

Посилення правової, організаційної та 
матеріальної спроможності територіальних 
громад, органів місцевого самоврядування, що 
сприятиме покращенню якості та доступності 
надання публічних послуг населенню.

Перенесено з 
Плану 

законопр. 
роботи 

Верховної 
Ради 

України на 
2021 рік

Мінрегіон

Перенесено 
з Плану 

законопр. 
роботи 

Верховної 
Ради 

України на 
2021 рік



2

№
з/п

Питання, які потребують 
законодавчого врегулювання 

(орієнтовна назва законопроекту, 
його мета та предмет регулювання)

Обґрунтування необхідності розроблення 
законопроекту, очікувані правові та інші 

наслідки його прийняття як закону

Строки 
подання
(місяць)

Відповідальні 
за розроблення

(подання) 
законопроекту

Строки 
внесення та 

розгляду 
(квартал)

3.

Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про органи 
самоорганізації населення" щодо 
удосконалення порядку організації, 
діяльності та припинення органу 
самоорганізації населення

Удосконалення порядку організації, діяльності та 
припинення органу самоорганізації населення.

Перенесено з 
Плану 

законопр. 
роботи 

Верховної 
Ради 

України на 
2021 рік

Мінрегіон

Перенесено 
з Плану 

законопр. 
роботи 

Верховної 
Ради 

України на 
2021 рік

4.

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

Підвищення якості, надійності та 
конкурентоздатності вітчизняної будівельної 
продукції; 
цифровізація будівельної галузі; 
зменшення витрат при проектуванні, 
спорудженні та експлуатації об’єктів 
будівництва; 
інтегрованість та взаємозв’язок державних 
сервісів та інформаційних систем; 
покращення інвестиційного клімату в Україні; 
інтеграція будівельного ринку України до 
європейського; 
підвищення прозорості інвестиційно-
будівельних процесів; 
зниження шкідливого впливу будівництва на 
довкілля.

Перенесено з 
Плану 

законопр. 
роботи 

Верховної 
Ради 

України на 
2021 рік

Мінрегіон

Перенесено 
з Плану 

законопр. 
роботи 

Верховної 
Ради 

України на 
2021 рік

5.

Проект Закону про сприяння 
постраждалим інвесторам у 
добудові проблемних об’єктів 
незавершеного багатоквартирного 
житлового будівництва

Забезпечення прав постраждалих інвесторів у 
добудові проблемних об’єктів незавершеного 
багатоквартирного житлового будівництва.

Перенесено з 
Плану 

законопр. 
роботи 

Верховної 
Ради 

України на 
2021 рік

Мінрегіон

Перенесено 
з Плану 

законопр. 
роботи 

Верховної 
Ради 

України на 
2021 рік
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№
з/п

Питання, які потребують 
законодавчого врегулювання 

(орієнтовна назва законопроекту, 
його мета та предмет регулювання)

Обґрунтування необхідності розроблення 
законопроекту, очікувані правові та інші 

наслідки його прийняття як закону

Строки 
подання
(місяць)

Відповідальні 
за розроблення

(подання) 
законопроекту

Строки 
внесення та 

розгляду 
(квартал)

6.

Проект Житлового кодексу 
України

Створення механізмів реалізації права громадян 
на житло, удосконалення управління житловим 
фондом його утримання та збереження, 
врегулювання правовідносин фізичних і 
юридичних осіб, органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування у житловій 
сфері, а також правові, економічні, соціальні та 
організаційні засади державної житлової 
політики та регулювання ринку орендного 
житла.

Перенесено з 
Плану 

законопр. 
роботи 

Верховної 
Ради 

України на 
2021 рік

Мінрегіон

Перенесено 
з Плану 

законопр. 
роботи 

Верховної 
Ради 

України на 
2021 рік

7.

Проект Закону про створення умов 
для запровадження комплексної 
термомодернізації будівель

Створення умов для запровадження комплексної 
термомодернізації будівель, спрощення 
процедур та скорочення термінів реалізації 
проектів термомодернізації, зменшення 
фінансового навантаження на замовників робіт із 
термомодернізації, забезпечення якості та 
ефективності проведення робіт із 
термомодернізації.

Перенесено з 
Плану 

законопр. 
роботи 

Верховної 
Ради 

України на 
2021 рік

Мінрегіон

Перенесено 
з Плану 

законопр. 
роботи 

Верховної 
Ради 

України на 
2021 рік

8.

Проект Закону про удосконалення 
сфери поховання

Створення умов для залучення додаткових 
інвестицій для будівництва крематоріїв, економії 
земельних ресурсів та прозорості процедури 
отримання свідоцтва про поховання та дозволу 
на перепоховання.

Перенесено з 
Плану 

законопр. 
роботи 

Верховної 
Ради 

України на 
2021 рік

Мінрегіон

Перенесено 
з Плану 

законопр. 
роботи 

Верховної 
Ради 

України на 
2021 рік

9.

Проект Закону про державні 
символи, порядок їх використання і 
захисту
Перенесено з Плану законопроектної 
роботи Верховної Ради України на 
2021 рік.

Врегулювання на законодавчому рівні опису, 
порядку використання та захисту державних 
символів України. червень НДУ – члени 

Комітету ІV квартал
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№
з/п

Питання, які потребують 
законодавчого врегулювання 

(орієнтовна назва законопроекту, 
його мета та предмет регулювання)

Обґрунтування необхідності розроблення 
законопроекту, очікувані правові та інші 

наслідки його прийняття як закону

Строки 
подання
(місяць)

Відповідальні 
за розроблення

(подання) 
законопроекту

Строки 
внесення та 

розгляду 
(квартал)

10.

Проект Закону про приведення 
деяких законів України у 
відповідність до Закону України 
"Про адміністративну процедуру"

Відповідність законодавства України Закону 
України "Про адміністративну процедуру".

Перенесено з 
Плану 

законопр. 
роботи 

Верховної 
Ради 

України на 
2021 рік

Міністерства, 
інші центральні 
органи 
виконавчої 
влади

Перенесено 
з Плану 

законопр. 
роботи 

Верховної 
Ради 

України на 
2021 рік

11.

Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про асоціації 
органів місцевого 
самоврядування" щодо 
удосконалення правового 
регулювання діяльності асоціацій 
органів місцевого самоврядування 

Удосконалення правового регулювання 
діяльності асоціацій органів місцевого 
самоврядування в Україні з метою посилення їх 
інституційної спроможності. Сприяння розвитку 
діалогових форм та інноваційних технологій у 
співпраці з асоціаціями органів місцевого 
самоврядування, розвитку внутрішньої 
демократії асоціацій органів місцевого 
самоврядування; сприяння партнерству між 
вітчизняними асоціаціями органів місцевого 
самоврядування різного рівня.

березень НДУ – члени 
Комітету ІІІ квартал

12.
Проект Закону про міські 
агломерації

Законодавче визначення правового статусу 
міських агломерацій, встановлення порядку їх 
створення та функціонування

березень НДУ – члени 
Комітету ІІІ квартал

13.
Проект Закону про гірські території Створення необхідних організаційних, правових 

та фінансових умов для сталого розвитку 
гірських територій

березень НДУ – члени 
Комітету ІІІ квартал

14.

Проект Закону про внесення змін до 
Закону України про благоустрій 
населених пунктів

Вдосконалення регулювання у сфері 
благоустрою територій територіальних громад, 
вдосконалення порядку здійснення 
комплексного благоустрою з врахуванням 
особливостей планування об’єктів благоустрою і 
виконання відповідних заходів з озеленення 
тощо. На виконання Рекомендацій Комітету з 
питань організації державної влади, місцевого 

вересень НДУ – члени 
Комітету ІV квартал
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№
з/п

Питання, які потребують 
законодавчого врегулювання 

(орієнтовна назва законопроекту, 
його мета та предмет регулювання)

Обґрунтування необхідності розроблення 
законопроекту, очікувані правові та інші 

наслідки його прийняття як закону

Строки 
подання
(місяць)

Відповідальні 
за розроблення

(подання) 
законопроекту

Строки 
внесення та 

розгляду 
(квартал)

самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування створено Робочу групу для 
розробки законопроекту щодо вдосконалення 
сфери благоустрою населених пунктів в межах 
територіальних громад. 

15.

Проект Закону про реставраційну 
діяльність

Забезпечення законодавчого регулювання 
реставраційної діяльності, як виду будівництва, 
створення ефективних моделей інтеграції 
пам’яток культурної спадщини в сучасний 
міський простір. 

грудень НДУ – члени 
Комітету ІV квартал

16.

Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо 
електронного голосування при 
прийнятті рішень з управління 
багатоквартирним будинком

Спрощення процедури прийняття рішень 
співвласниками багатоквартирного будинку (у 
т.ч. об’єднань співвласників багатоквартирного 
будинку) та порядку створення і діяльності 
об’єднань співвласників багатоквартирного 
будинку, зокрема, шляхом використання 
електронних сервісів.  

березень НДУ – члени 
Комітету І квартал

17.

Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо 
професійного рівня управителя 
багатоквартирного будинку

Створення умов для реформування системи 
управління житловим господарством шляхом 
підвищення якості управління житловим 
фондом, перехід до професійних управителів 
житловими будинками, створення 
конкурентного ринку управителів і ринку 
якісних комунальних послуг, 
усунення сваволі суб’єктів господарювання, які 
надають послуги з управління багатоквартирним 
будинком при встановленні тарифів на 
утримання будинку.

травень НДУ – члени 
Комітету ІІ квартал

18.
Проект Закону про внесення змін до 
Виборчого кодексу України

Вдосконалення положень Кодексу з метою 
врахування кращого європейського досвіду та 
міжнародних виборчих стандартів

серпень НДУ – члени 
Комітету ІV квартал



6

№
з/п

Питання, які потребують 
законодавчого врегулювання 

(орієнтовна назва законопроекту, 
його мета та предмет регулювання)

Обґрунтування необхідності розроблення 
законопроекту, очікувані правові та інші 

наслідки його прийняття як закону

Строки 
подання
(місяць)

Відповідальні 
за розроблення

(подання) 
законопроекту

Строки 
внесення та 

розгляду 
(квартал)

19.
Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про Центральну 
виборчу комісію"

Вдосконалення положень Закону з метою 
врахування кращого європейського досвіду та 
міжнародних виборчих стандартів

серпень НДУ – члени 
Комітету ІV квартал

20.

Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо створення Реєстру 
адміністративно-територіальних 
одиниць та територій 
територіальних громад, Реєстру 
адрес, Реєстру будівель та споруд у 
складі Єдиної державної 
електронної системи у сфері 
містобудування та удосконалення 
порядку ведення цієї системи

Відсутність взаємозв'язку та взаємоузгодження 
між відомостями про земельні ділянки, 
розташовані на них об’єкти нерухомого майна, та 
права на них призводять до зниження 
інвестиційної привабливість країни, створюють 
корупційні ризики, призводить до рейдерства та 
неефективного використання державних коштів 
на ведення окремих, не пов’язаних між собою 
інформаційних систем.
Створення в Україні єдиного електронного 
геоінформаційного ресурсу для обліку 
адміністративно-територіальних одиниць та 
територій територіальних громад, будівель та 
споруд, присвоєння та обліку адрес у складі 
Єдиної державної електронної системи у сфері 
містобудування, зокрема, забезпечить:
- унікальність та єдину структура адреси у межах 
всієї країни;
- доступність всіх адрес в одному місці;
- захист прав власників на об’єкти нерухомого 
майна;
- створить важливий ресурс для аварійно-
рятувальних служб;
- інтерактивна карта Реєстру будівель та споруд 
та Реєстру адрес надасть можливість створювати 
зручні та ефективні послуги для держави, 
фізичних та юридичних осіб.

квітень

НДУ – члени 
Комітету, 
Мінрегіон, 
Мінцифра

ІІ квартал
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№
з/п

Питання, які потребують 
законодавчого врегулювання 

(орієнтовна назва законопроекту, 
його мета та предмет регулювання)

Обґрунтування необхідності розроблення 
законопроекту, очікувані правові та інші 

наслідки його прийняття як закону

Строки 
подання
(місяць)

Відповідальні 
за розроблення

(подання) 
законопроекту

Строки 
внесення та 

розгляду 
(квартал)

21.

Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про комплексну 
реконструкцію кварталів 
(мікрорайонів) застарілого 
житлового фонду"

Основною метою прийняття даного 
законопроекту – є поліпшення основних техніко-
економічних показників багатоквартирних 
будинків, об’єктів інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури шляхом їх 
реконструкції та нового будівництва, якщо таке 
передбачено містобудівною документацією, 
створення безбар’єрного середовища.

вересень
НДУ – члени 
Комітету, 
Мінрегіон

ІІІ квартал
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