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Про узгодження пропозицій Комітету Верховної Ради України
з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування та Кабінету Міністрів України, 
центральних органів виконавчої влади до проекту

Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2022 рік
_____________________________________________________

Заслухавши інформацію Голови Комітету А.Клочка про пропозиції 
Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства юстиції України, 
Міністерства цифрової трансформації України та Національного агентства України 
з питань державної служби, що надійшли на виконання резолюції Прем'єр-міністра 
України від 24 листопада 2021 року № 52699/3/1-21 до звернення Комітету щодо 
узгодження пропозицій до проекту Плану законопроектної роботи Верховної Ради 
України на 2022 рік в частині питань, які потребують законодавчого врегулювання, 
враховуючи положення статті 191 Регламенту Верховної Ради України та 
керуючись пунктом 6 частини першої статті 13 Закону України «Про комітети 
Верховної Ради України», Комітет в и р і ш и в:

1. Схвалити узгоджені 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 (додаються).

2. Надіслати схвалені цим рішенням пропозиції Першому заступнику Голови 
Верховної Ради України О.Корнієнку та Прем’єр-міністру України Д.Шмигалю.

3. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на Секретаря 
Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка.

Голова Комітету А.КЛОЧКО
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Сертифікат: 3ED5083160DBC59B040000009CBF1100EFD11F00
Дійсний до: 30.08.2023 14:53:35

Апарат Верховної Ради України
№ 04-23/01-2021/387547 від 13.12.2021



СХВАЛЕНО
Рішенням Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування

від 1 грудня 2021 року (протокол № 84)

УЗГОДЖЕНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
та Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади

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)

Розділ І. Перелік питань, які потребують законодавчого врегулювання, орієнтовні назви законопроектів,
обґрунтування необхідності їх розроблення, строки подання та відповідальні за розроблення для включення

до Плану законопроектної роботи Верховної Ради відповідно до статті 191 Регламенту Верховної Ради України

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

Січень
2022 р.

НАДС
(Кабінет Міністрів

України)
І квартал



№
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)

2.

Проект Закону про внесення змін до 
Закону України «Про державну 
службу» щодо удосконалення 
порядку вступу, проходження, 
припинення державної служби, 
оптимізації наслідків конкурсних 
відборів на посади державної 
служби

Удосконалення конкурсних процедур, зміцнення 
сталості та стабільності проходження державної 
служби, надання інструментів керівникам 
державної служби щодо прийняття більш 
ефективних управлінських рішень, зняття 
обмежень щодо можливості просування 
державних службовців з урахуванням їх 
професійної компетентності, високого рівня 
виконання завдань за підсумками щорічного 
оцінювання

Січень
2022 р.

НАДС
(Кабінет Міністрів

України)
І квартал

3.

Проект Закону про внесення змін до 
Закону України «Про державну 
службу» щодо впровадження 
єдиних підходів в оплаті праці 
державних службовців на основі 
класифікації посад

Запровадження прозорої та передбачуваної 
системи оплати праці державних службовців на 
основі класифікації посад, забезпечення єдиних 
підходів до визначення умов оплати праці на 
посадах державної служби з однаковим рівнем 
відповідальності та функціональним 
навантаженням в різних державних органах, 
встановлення в структурі заробітної плати 
державних службовців сталої частки на рівні не 
менш як 70 відсотків

Січень
2022 р.

НАДС
(Кабінет Міністрів

України)
І квартал

4.

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 Лютий

2022 р.

Мінрегіон
(Кабінет Міністрів

України)
І квартал

5.

Проект Закону про внесення змін до 
Закону України «Про комплексну 
реконструкцію кварталів 

Пропонується викласти в новій редакції Закон 
України «Про комплексну реконструкцію 
кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового 
фонду» з метою поліпшення житлових умов 

Лютий
2022 р.

Мінрегіон
(Кабінет Міністрів

України)
І квартал



№
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)

(мікрорайонів) застарілого 
житлового фонду»

мешканців, гарантій та захисту їх прав власності 
та користування на об’єкти нерухомого майна, 
розташованого в межах кварталу (мікрорайону) 
застарілого житлового фонду

6.

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

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

Квітень
2022 р.

НДУ – члени 
Комітету, 
Мінрегіон, 
Мінцифри

(НДУ – члени 
Комітету)

ІІ квартал

7.

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

Вдосконалення законодавчого врегулювання 
питання комунальної власності територіальних 
громад та спільної власності громад району, 
області Січень

2022 р.

Мінрегіон,
інші 

центральні 
органи 

виконавчої 
влади, 

(Кабінет  
Міністрів 
України)

ІІ квартал

8.

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 

Травень
2022 р.

НДУ – члени 
Комітету, 
Мінрегіон

(НДУ – члени 
Комітету)

ІІ квартал



№
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)

суб’єктів господарювання, які надають послуги з 
управління багатоквартирним будинком при 
встановленні тарифів на утримання будинку

9.

Проект Закону про створення умов 
для запровадження комплексної 
термомодернізації будівель

Усунення бар’єрів на шляху до 
широкомасштабної реалізації проектів з 
впровадження енергоефективних заходів та 
термомодернізації житлових та громадських 
будівель, в тому числі у випадках надання 
державної підтримки на їх реалізацію

Січень
2022 р.

Мінрегіон
(Кабінет Міністрів

України)
ІІ квартал

10.

Проект Закону про реформування 
сфери поховання та 
демонополізації ринку ритуальних 
послуг

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

Травень
2022 р.

НДУ – члени 
Комітету,
Мінрегіон

(НДУ – члени 
Комітету)

ІІІ квартал

11.

Проект Закону про внесення змін до 
Закону України «Про поховання та 
похоронну справу»

Удосконалення законодавства в сфері поховання, 
направлених на вирішення проблемних питань в 
сфері поховання, зокрема, нестачі місць для 
поховання в зв’язку з обмеженістю земельних 
ресурсів; врегулювання відносин, пов’язаних з 
доставкою тіл померлих до місць їх зберігання та 
оплати цієї послуги; запровадження прозорого 
механізму надання адміністративних послуг; 
удосконалення положень регламентованого 
порядку з безоплатного поховання померлих 
пільгової категорії громадян.

Січень
2022 р.

Мінрегіон
(Кабінет Міністрів

України)
І квартал

12.

Проект Закону про внесення змін до 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» щодо 
сприяння залученню жителів до 

Створення передумов для максимального 
залучення населення до прийняття 
управлінських рішень, сприяння розвитку форм 
прямого народовладдя

Червень
2022 р.

Мінрегіон, 
Мін’юст 

(Кабінет Міністрів 
України)

ІІІ квартал



№
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)

вирішення питань місцевого 
значення, розвитку форм місцевої 
демократії

13.

Проект Закону про внесення змін до 
Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів» щодо 
встановлення пам’ятних знаків, 
меморіальних та інформаційних 
дошок на території населених 
пунктів з метою увічнення пам’яті 
осіб, які брали участь у захисті 
Батьківщини

Створення законодавчих передумов для 
встановлення єдиного для всіх населених пунктів 
України порядку розміщення пам’ятних знаків, 
меморіальних та інформаційних дошок

Червень
2022 р.

Мінрегіон
(Кабінет 
Міністрів
України)

ІІІ квартал

14.

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

Травень
2022 р.

Мінрегіон
(Кабінет Міністрів

України)
ІІІ квартал

15.

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; сприяння партнерству між 

Березень
2022 р.

НДУ – члени 
Комітету ІІІ квартал



№
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)

вітчизняними асоціаціями органів місцевого 
самоврядування різного рівня

16.
Проект Закону про міські 
агломерації

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

Березень
2022 р.

НДУ – члени 
Комітету ІІІ квартал

17.

Проект Закону про 
Загальнодержавну цільову 
програму з термомодернізації 
будівель на період до 2030 року

Створення комплексного та системного підходу 
до формування та реалізації політики в сфері 
забезпечення енергетичної ефективності 
будівель, а також визначення цілей, пріоритетів, 
інструментів та механізмів фінансування щодо їх 
досягнення

Липень
2022 р.

Мінрегіон
(Кабінет Міністрів

України)
ІІІ квартал

18.

Проект Закону про гірські території Створення необхідних організаційних, правових 
та фінансових умов для сталого розвитку 
гірських територій

Березень
2022 р.

НДУ – члени 
Комітету, 
Мінрегіон

(НДУ – члени 
Комітету)

ІІІ квартал

19.

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

Травень
2022 р.

Мінрегіон,
НДУ – члени 

Комітету
(Кабінет Міністрів

України)

ІІІ квартал

20.

Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо земельних ділянок 
багатоквартирних будинків

Врегулювання питання реалізації 
співвласниками багатоквартирних будинків 
права на отримання у користування чи власність 
земельних ділянок, на яких розташовані 
багатоквартирні будинки, а також належні до них 
будівлі, споруди та прибудинкові території

Березень
2022 р.

Мінрегіон
(Кабінет Міністрів

України)
ІІІ квартал



№
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 розмежування 
повноважень органів місцевого 
самоврядування, місцевих 
державних адміністрацій та інших 
органів виконавчої влади у зв’язку 
з прийняттям нової редакції Закону 
України «Про місцеві державні 
адміністрації»

Розподіл повноважень між місцевими 
державними адміністраціями та територіальними 
органами центральних органів виконавчої влади, 
усунення спорів щодо компетенції між 
відповідними органами, які мають наразі місце 
при реалізації державної та галузевих  політик

Листопад
2022 р.

Мінрегіон
(Кабінет  Міністрів 

України)
IV квартал

22.

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

Розширення повноважень військово-цивільних 
адміністрацій, зокрема у сфері просторового 
планування та розпорядження ресурсами, 
створення старостинських округів, призначення 
старост, окремих власних повноважень 
виконавчих органів сільських, селищних, 
міських рад, визначених Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»

Вересень
2022 р.

Мінрегіон,
інші 

центральні 
органи 

виконавчої 
влади

(Кабінет  
Міністрів 
України)

ІV квартал

23.

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

Вересень
2022 р.

НДУ – члени 
Комітету, 
Мінрегіон

(НДУ – члени 
Комітету)

ІV квартал



№
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)

24.
Проект Закону про державні 
символи, порядок їх використання і 
захисту

Врегулювання на законодавчому рівні опису, 
порядку використання та захисту державних 
символів України

Червень
2022 р.

НДУ – члени 
Комітету ІV квартал

25.

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
2022 р.

НДУ – члени 
Комітету ІV квартал

26.
Проект Закону про внесення змін до 
Виборчого кодексу України

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

Серпень
2022р. 

НДУ – члени 
Комітету ІV квартал

27.
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
2022 р.

НДУ – члени 
Комітету ІV квартал

28.

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

Відповідність законодавства України Закону 
України «Про адміністративну процедуру»

Протягом 12 
місяців з дня 

прийняття 
Закону України 

«Про 
адміністративну 

процедуру»

Міністерства, інші 
центральні органи 
виконавчої влади

(Кабінет Міністрів 
України)

Протягом 
місяця з дня 
реєстрації 
проекту 
Закону



Розділ ІІ. Перелік внесених на розгляд Верховної Ради законопроектів, які потребують розгляду
відповідно до звернень міністерств, обґрунтування необхідності їх розроблення та строки подання

1.

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

Зміна правових, організаційних, фінансових та 
інших механізмів реалізації державної 
регіональної політики з метою її комплексного 
удосконалення та підвищення ефективності

Зареєстровано у 
ВРУ за № 5323 

від 01.04.2021 р.
(КМУ)

Комітет з питань 
організації 

державної влади, 
місцевого 

самоврядування, 
регіонального 

розвитку та 
містобудування

І квартал

2.

Проект Закону про особливості 
стимулювання регіонального 
розвитку

Удосконалення механізмів стимулювання 
розвитку регіонів та окремих типів територій, 
встановлення критеріїв для територій, що 
потребують особливої уваги з боку держави та 
застосування спеціальних заходів стимулювання 
їх розвитку на основі програмно-цільового 
підходу до розв’язання проблем соціально-
економічного розвитку

Зареєстровано у 
ВРУ за № 5649 
від 10.06.2021

(КМУ)

Комітет з питань 
організації 

державної влади, 
місцевого 

самоврядування, 
регіонального 

розвитку та 
містобудування

І квартал

3.

Проект Закону України «Про 
співробітництво територіальних 
громад» щодо упорядкування 
окремих питань співробітництва  
територіальних громад

Удосконалення порядку укладення договорів про 
співробітництво територіальних громад, надання 
можливості приєднуватися до вже 
організованого співробітництва за спрощеною 
процедурою

Зареєстровано у 
ВРУ за № 5742 
від 08.07.2021 р

(КМУ)

Комітет з питань 
організації 

державної влади, 
місцевого 

самоврядування, 
регіонального 

розвитку та 
містобудування

І квартал

4.

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

Формування спроможного та ефективного 
місцевого самоврядування шляхом розподілу 
повноважень сільських, селищних, міських рад 
та їх виконавчих органів, районних та обласних 
рад за принципом субсидіарності, розмежування 
повноважень районних та обласних рад у зв’язку 
зі зміною адміністративно-територіального 
устрою України та приведення у відповідність до 
бюджетного законодавства, що дозволить 
забезпечити доступність та покращити якість 

Зареєстровано у 
ВРУ за № 6281 
від 04.11.2021 р

(КМУ)

Комітет з питань 
організації 

державної влади, 
місцевого 

самоврядування, 
регіонального 

розвитку та 
містобудування

І квартал



надання публічних послуг жителям 
територіальних громад

5.

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

Розмежування повноважень сільських, 
селищних, міських рад та їх виконавчих  органів, 
районних та обласних рад, органів виконавчої 
влади за принципом субсидіарності у зв’язку із 
зміною адміністративно-територіального устрою  
України та приведення у відповідність до 
бюджетного законодавства

Зареєстровано у 
ВРУ за № 6282 
від 04.11.2021 р

(КМУ)

Комітет з питань 
організації 

державної влади, 
місцевого 

самоврядування, 
регіонального 

розвитку та 
містобудування

І квартал

6.

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  з 
метою розвитку і поширенню практики 
створення органів самоорганізації населення як 
форми участі жителів у вирішенні окремих 
питань місцевого значення

Зареєстровано у 
ВРУ за № 6319 
від 18.11.2021 р

(КМУ)

Комітет з питань 
організації 

державної влади, 
місцевого 

самоврядування, 
регіонального 

розвитку та 
містобудування

ІІ квартал

7.

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

Розмежування функцій уповноважених органів 
містобудування та архітектури, які є виконавчим 
органам сільської, селищної, міської ради з 
питань містобудування та архітектури та 
структурними підрозділами обласних та 
районних державних адміністрацій

Зареєстровано у 
ВРУ за № 5833 
від 30.07.2021р

(КМУ)

Комітет з питань 
організації 

державної влади, 
місцевого 

самоврядування, 
регіонального 

розвитку та 
містобудування

І квартал

8.

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

Врегулювання питань передачі гуртожитків 
державної форми власності та таких, що 
перебувають у статутних капіталах товариств, 
утворених під час приватизації (корпоратизації), 
у тому числі тих, що у подальшому були передані 
до статутних капіталів інших юридичних осіб 
або відчужені в інший спосіб

Зареєстровано у 
ВРУ за № 6247 

від 01.11.2021 р.
(КМУ)

Комітет з питань 
організації 

державної влади, 
місцевого 

самоврядування, 
регіонального 

розвитку та 
містобудування

І квартал

9.

Проект Закону про внесення зміни 
до розділу V «Прикінцеві 
положення» Закону України «Про 
регулювання містобудівної 
діяльності» щодо спрощення 

Спрощення процедури отримання мобільними 
операторами права на користування земельними 
ділянками для розміщення технічних засобів 
електронних комунікацій для надання 95% 
населення України доступу до мобільного 

Зареєстровано у 
ВРУ за № 5811 

від 20.07.2021 р.
(КМУ)

Комітет з питань 
організації 

державної влади, 
місцевого 

самоврядування, 
регіонального 

І квартал



розміщення технічних засобів 
електронних комунікацій

високошвидкісного інтернету, опосередкованого 
стимулювання екотуризму, рекреації, туризму

розвитку та 
містобудування

10.

Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо запровадження будівельного 
інформаційного моделювання 
(ВІМ-технології) на всіх етапах 
життєвого циклу об'єктів та 
науково-технічного супроводу 
об'єктів, удосконалення процедури 
обстеження об'єктів, прийнятих в 
експлуатацію в установленому 
законодавством порядку

Створення правових умов для використання 
сучасних технологій будівельного 
інформаційного моделювання (ВІМ-технології) 
на всіх етапах життєвого циклу об’єктів 
будівництва (від проектування до ліквідації), 
урегулювання питань здійснення науково-
технічного супроводу та удосконалення 
процедури обстеження об’єктів, прийнятих в 
експлуатацію в установленому законодавством 
порядку

Зареєстровано у 
ВРУ за № 6383 

від 03.12.2021 р.
(КМУ)

Комітет з питань 
організації 

державної влади, 
місцевого 

самоврядування, 
регіонального 

розвитку та 
містобудування

І квартал

11.

Проект Закону про публічні 
консультації

Впровадження принципів належного врядування 
шляхом залучення заінтересованих сторін до 
прийняття рішень для збалансування публічних 
та приватних інтересів, запровадження сучасних 
стандартів підготовки рішень

Зареєстровано у 
ВРУ за № 4254 

від 23.10.2020 р.
(КМУ)

Комітет з питань 
організації 

державної влади, 
місцевого 

самоврядування, 
регіонального 

розвитку та 
містобудування

І квартал
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