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Спільні пропозиції Мінрегіону та
Комітету ВРУ з питань організації

державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального

розвитку та містобдування
до Плану законопроектної роботи

 



Завдання Законопроєкт Мінрегіону Відповідальний Подання до ВРУ Внесення та 
розгляд

Забезпечення створення та
функціонування трирівневої системи
стратегічного планування регіонального
розвитку (державний – регіональний –
місцевий рівень), зокрема із
застосуванням територіально-
орієнтованого підходу 

РОЗВИНУТІ РЕГІОНИ

Мінрегіон

Законопроєкт Комітету

Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про засади державної регіональної
політики"

№5323 від 
01.04.2021

 

01.06.2021
прийнято у I

читанні

Проект Закону про особливості
стимулювання регіонального розвитку

Мінрегіон
№5649 від 
10.06.2021

 

І квартал 
2022 року
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ІІI квартал 
2022 року 

Проєкт Закону щодо внесення змін до Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» щодо
сприяння залученню жителів до вирішення питань
місцевого значення,розвитку форм місцевої
демократії.

Мінрегіон червень 
2022 року

№6319 від 
18.11.2021

СПРОМОЖНІ ГРОМАДИ
Завдання

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

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

самоорганізації населення

Законопроєкт Мінрегіону Відповідальний Подання 
до ВРУ

Внесення та 
розгляд

Органи місцевого самоврядування мають
достатні спроможності реагувати на
потреби жителів територіальної громади

Створення умов для залучення жителів
до прийняття управлінських рішень
органами місцевого самоврядування 

НАДС
Мінрегіон

Законопроєкт щодо розмежування повноважень місцевих
державних адміністрацій та інших органів виконавчої
влади у зв’язку з прийняттям нової редакції Закону України
«Про місцеві державні адміністрації» (№4298 від 30.10.2020)

у 6-ти місячний
строк з дня набрання

чинності Законом

Розмежування повноважень органів
місцевого самоврядування та органів
виконавчої влади на всіх рівнях

II квартал
2022 року

Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» щодо комунальної
власності

грудень 
2021 року

Проєкту Закону України про внесення змін до Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо
розподілу повноважень органів місцевого
самоврядування у зв’язку зі зміною адміністративно-
територіального устрою

№6281 від
04.11.2021

I квартал
2022 року

Проекту Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо децентралізації та розмежування
повноважень органів місцевого самоврядування у зв’язку зі
зміною адміністративно-територіального устрою

№6282 від 
04.11.2021

Мінрегіон

Мінрегіон

Мінрегіон

Мінрегіон

Мінрегіон

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
співробітництво територіальних громад" щодо
упорядкування окремих питань співробітництва
територіальних громад 

Мінрегіон № 5742 від
08.07.2021

Законопроєкт Комітету

Проект Закону про внесення змін до
Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" (разом із
змінами до Конституції)
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II квартал
2022 року

I квартал
2022 року

I квартал
2022 року

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
військово-цивільні адміністрації» щодо повноважень
військово-цивільних адміністрацій 

Мінрегіон вересень
2022 року

IV квартал
2022 року



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)

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

Затвердження нормативно-правової та
нормативної баз, необхідних для
запровадження та застосування
будівельного інформаційного
моделювання (ВІМ-технологій) на всіх
етапах життєвого циклу об’єктів
будівництва

Забезпечення розроблення
територіальними громадами
комплексних планів просторового
розвитку територій територіальних
громад 

Проект Закону про удосконалення сфери поховання

Мінрегіон

грудень
2021 року

Мінрегіон

Законопроєкт про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо розмежування функцій
уповноважених органів
містобудування та архітектури 

Мінрегіон

Завдання Відповідальний Подання 
до ВРУ

Внесення та 
розгляд

Реформування системи державного
архітектурно-будівельного контролю та
нагляду, цифровізація адміністративних
послуг у сфері містобудування

КОМФОРТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ЖИТТЯ

НДУ – члени
Комітету,

Мінрегіон,
Мінцифра

червень  2022 року ІІІ квартал  2022 року

квітень 
2022 року ІІ квартал 2022

року 

Законопроєкт Мінрегіону Законопроєкт Комітету

Законопроєкт щодо встановлення
пам’ятних знаків, меморіальних та
інформаційних дошок на території
населених пунктів з метою увічнення
пам’яті захисників України

Мінрегіон
 

червень  2022 року ІІІ квартал 2022 року
 

№ 5833 від 30.07.2021 І квартал 2022 року 
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І квартал 2022 року 



Завдання Відповідальний Подання 
до ВРУ

Внесення та 
розглядЗаконопроєкт Мінрегіону Законопроєкт Комітету

Проект Житлового кодекс України

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

Покращення житлових умов  
громадян, які цього
потребують

Ефективне управління 
житловим фондом

Мінрегіон травень 2022 року ІІІ квартал  
2022 року

грудень 2021 року

Мінрегіон

ДОСТУПНЕ ЖИТЛО ТА НАЛЕЖНІ УМОВИ ПРОЖИВАННЯ

НДУ –
члени

Комітету,
Мінрегіон

грудень
2021 року

Мінрегіон вересень
2022 року

І кв. ІII кв. 

Проєкт Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
земельних ділянок багатоквартирних будинків»

Мінрегіон березень 2022 року

Проєкт Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо управління
багатоквартирним будинком»

Мінрегіон травень 2022 року

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

будівництва

Проєкт Закону України про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків 

Мінрегіон

№6247 від 01.11.2021
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2022 року

ІІІ квартал  
2022 року

ІІІ квартал  
2022 року

І квартал 
2022 року

 

І квартал 
2022 року

 



Проект Закону про створення умов для запровадження комплексної
термомодернізації будівель

Мінрегіон

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЖИТЛОВІ ТА ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ

Впровадження енергоефективних
заходів, що дає змогу громадянам
заощаджувати кошти та покращувати
умови свого життєвого простору

Забезпечення енергоефективності
громадських будівель

січень 
2022 року

 

ІI квартал 
Завдання Відповідальний Подання 

до ВРУ
Внесення та 

розглядЗаконопроєкт Мінрегіону Законопроєкт Комітету

Проект Закону України «Про Загальнодержавну
цільову програму з термомодернізації будівель на
період до 2030 року»

Мінрегіон
липень 2022

року
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ІІ квартал  
2022 року

ІІІ квартал  
2022 року


