
СХВАЛЕНО
Рішенням Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування
від 08 грудня 2022 року (протокол № 110)

ПРОПОЗИЦІЇ 
Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

до Плану законопроектної роботи на 2023 рік
(узагальнено пропозиції Кабінету Міністрів України та Офісу Президента України)

№
з/п

Завдання 
(орієнтовна назва 
законопроекту)

Обґрунтування необхідності 
прийняття 

та очікувані результати у разі 
прийняття акта

Ознака акта 
(новий/зміни)

Відповідальний 
за розроблення 

(подання)

Головний 
комітет 

Верховної Ради 
України

Строки подання до 
ВРУ (місяць)/
реєстр. номер 

та дата подання 
законопроекту*, **

Строки розгляду 
ВРУ (квартал)

Пропозиції Кабінету Міністрів України

1. Проект Закону 
України «Про основи 
функціонування 
безпечного 
середовища в 
територіальних 
громадах»

Необхідність розмежування 
повноважень і відповідальності 
між органами місцевого 
самоврядування та силами безпеки 
із забезпечення безпеки жителів 
громад, а також запровадження 
використання технічних засобів 
для виявлення правопорушень та 
розпізнавання (ідентифікація) 
об’єктів, осіб, транспортних 
засобів.
Очікувані результати:
створення безпечного середовища 
в громадах, запровадження рівнів 
безпеки громад, унормування 
діяльності громадських формувань 
у сфері захисту громадського 
порядку та у сфері цивільного 
захисту

новий МВС
 Національна 

поліція
 (Кабінет 
Міністрів 
України)

Комітет з питань 
організації 

державної влади, 
місцевого 

самоврядування, 
регіонального 

розвитку та 
містобудування

листопад IV

УВАГА! 
Примітка: 

пропонується 
виключити цей 
законопроект із 

пропозицій 
Комітету та 

запропонувати 
керівництву ВРУ 

визначити 
Комітет з питань 
правоохоронної 

діяльності  
головним 
комітетом 

2. Проект Закону 
України «Про 
внесення змін до 

Забезпечення зміни підходів до 
регулювання оплати праці у сфері 
державної служби шляхом 

зміни НАДС
 (Кабінет 

Комітет з питань 
організації 

державної влади, 

№ 8222
 23.11.2022

I
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№
з/п

Завдання 
(орієнтовна назва 
законопроекту)

Обґрунтування необхідності 
прийняття 

та очікувані результати у разі 
прийняття акта

Ознака акта 
(новий/зміни)

Відповідальний 
за розроблення 

(подання)

Головний 
комітет 

Верховної Ради 
України

Строки подання до 
ВРУ (місяць)/
реєстр. номер 

та дата подання 
законопроекту*, **

Строки розгляду 
ВРУ (квартал)

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 та 
єдиних підходів в різних 
державних органах, а також 
підвищення престижу держави як 
роботодавця.
Зміна підходів до визначення умов 
оплати праці державних 
службовців здійснюється в рамках 
реформування системи оплати 
праці державних службовців 
відповідно  до Антикорупційної  
стратегії  на 2021-2025 роки, 
затвердженої Законом України від 
20 червня 2022 р. №  2322-IX, 
Стратегії  реформування 
державного управління України на 
2022-2025 роки, схваленої  
розпорядженням Кабінету  
Міністрів  України від 21 липня 
2021 р. № 831, Концепції  
реформування системи  оплати  
праці державних  службовців, 
схваленої  розпорядженням 
Кабінету  Міністрів  України від 
27 травня 2020 р. № 622, та з 
урахуванням рішення Комітету 
Верховної Ради України  з  питань  
організації державної  влади,  
місцевого самоврядування, 
регіонального  розвитку  та 
містобудування від 16 грудня 2020  
р. (протокол  №  56) «Про  
Рекомендації  слухань  у Комітеті 
Верховної  Ради України  з  питань  
організації державної  влади,  

Міністрів 
України)

місцевого 
самоврядування, 

регіонального 
розвитку та 

містобудування
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№
з/п

Завдання 
(орієнтовна назва 
законопроекту)

Обґрунтування необхідності 
прийняття 

та очікувані результати у разі 
прийняття акта

Ознака акта 
(новий/зміни)

Відповідальний 
за розроблення 

(подання)

Головний 
комітет 

Верховної Ради 
України

Строки подання до 
ВРУ (місяць)/
реєстр. номер 

та дата подання 
законопроекту*, **

Строки розгляду 
ВРУ (квартал)

місцевого самоврядування, 
регіонального  розвитку  та 
містобудування  на  тему: 
«Реформа  системи  оплати праці 
на державній службі».
Очікувані  результати  у разі  
прийняття законопроекту як 
закону: прозора система оплати 
праці державних службовців за 
єдиними підходами до визначення 
умов оплати праці на посадах 
державної служби з однаковим 
рівнем відповідальності та 
функціональним навантаженням в 
різних державних органах на 
основі класифікації посад; чітке 
розмежування заробітної плати на 
основну та додаткову, зокрема в 
структурі заробітної плати 
державних службовців стала 
частка становить не менш як 70 
відсотків; забезпечення 
можливості громадянам України 
претендувати на посади державної 
служби з конкурентним рівнем 
оплати з урахуванням їх знань, 
умінь та навичок; утримання 
кадрового потенціалу державних 
органів; забезпечення ефективного 
планування та розподілу видатків 
на оплату праці у державних 
органах

3. Проект Закону 
України «Про 
внесення змін до 
Закону України «Про 
державну службу» 
щодо удосконалення 

Удосконалення конкурсної 
процедури, забезпечення 
зміцнення сталості та стабільності 
проходження державної служби, а 
також надання інструментів 
керівникам державної служби 

зміни Міністр 
Кабінету 
Міністрів 
України 
НАДС

Комітет з питань 
організації 

державної влади, 
місцевого 

самоврядування, 
регіонального 

№ 6496
 31.12.2021

I
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№
з/п

Завдання 
(орієнтовна назва 
законопроекту)

Обґрунтування необхідності 
прийняття 

та очікувані результати у разі 
прийняття акта

Ознака акта 
(новий/зміни)

Відповідальний 
за розроблення 

(подання)

Головний 
комітет 

Верховної Ради 
України

Строки подання до 
ВРУ (місяць)/
реєстр. номер 

та дата подання 
законопроекту*, **

Строки розгляду 
ВРУ (квартал)

порядку вступу, 
проходження, 
припинення 
державної служби»

приймати більш ефективні 
управлінські рішення.
Очікувані результати у разі 
прийняття законопроекту як 
закону:
зміна підходів щодо визначення 
переможців конкурсів на зайняття 
посад державної служби категорій 
«Б» і «В», а також призначення на 
посади державної служби осіб, які 
успішно пройшли зазначені 
конкурси, але не визначені їх 
переможцями; 
зняття обмежень щодо можливості 
просування державних службовців 
з урахуванням їх професійної 
компетентності, високого рівня 
виконання завдань за підсумками 
щорічного оцінювання шляхом 
зайняття такими державними 
службовцями вищої посади без 
проходження конкурсу при умові 
отримання відмінної оцінки; 
підвищення рівня довіри громадян 
до конкурсів та збільшення 
кількості претендентів на посади;
надання державним службовцям 
можливості просування як 
стимулу продовжувати кар’єру у 
відповідній сфері

розвитку та 
містобудування

4. Проект Закону 
України «Про службу 
в органах місцевого 
самоврядування»

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 

новий Міністр 
Кабінету 
Міністрів 
України 
НАДС

Комітет з питань 
організації 

державної влади, 
місцевого 

самоврядування, 
регіонального 

розвитку та 
містобудування

№ 6504
 05.01.2022

I

УВАГА! 
Примітка: 

пропонується 
виключити цей 
законопроект із 
проекту Плану 
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№
з/п

Завдання 
(орієнтовна назва 
законопроекту)

Обґрунтування необхідності 
прийняття 

та очікувані результати у разі 
прийняття акта

Ознака акта 
(новий/зміни)

Відповідальний 
за розроблення 

(подання)

Головний 
комітет 

Верховної Ради 
України

Строки подання до 
ВРУ (місяць)/
реєстр. номер 

та дата подання 
законопроекту*, **

Строки розгляду 
ВРУ (квартал)

органах місцевого 
самоврядування. Уточнення 
класифікації посад в органах 
місцевого самоврядування, що 
дасть змогу покращити умови 
оплати праці посадових осіб 
місцевого самоврядування. 
Приведення у відповідність із 
вимогами бюджетного 
законодавства та нової системи 
адміністративно територіального 
устрою. 
Очікувані результати у разі 
прийняття законопроекту як 
закону: упорядкування проведення 
відкритих конкурсів на посади 
службовців місцевого 
самоврядування; 
запровадження механізмів 
кар’єрного просування; 
розмежування статусу службовців 
місцевого самоврядування та 
виборних посадових осіб; 
закріплення повноважень 
керівника служби в органах 
місцевого самоврядування;
запровадження сучасних 
інструментів управління 
персоналом;
залученість громадян до 
управління справами на рівні 
громад;
заохочення службовців місцевого 
самоврядування до проходження 
служби та просування

(законопроект з 
р.№ 6504 

прийнятий ВРУ 
за основу 
16.11.22)

5. Проект Закону 
України «Про 
внесення змін до 

Виконання підпункту 1 пункту 2 
Прикінцевих положень Закону 
України від 03.05.2022 № 2243-IX 

зміни Мінрегіон Комітет з питань 
організації 

державної влади, 

№ 7476 
 20.06.2022

I
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№
з/п

Завдання 
(орієнтовна назва 
законопроекту)

Обґрунтування необхідності 
прийняття 

та очікувані результати у разі 
прийняття акта

Ознака акта 
(новий/зміни)

Відповідальний 
за розроблення 

(подання)

Головний 
комітет 

Верховної Ради 
України

Строки подання до 
ВРУ (місяць)/
реєстр. номер 

та дата подання 
законопроекту*, **

Строки розгляду 
ВРУ (квартал)

деяких законів 
України щодо 
наслідків ухвалення 
судом рішення про 
заборону політичної 
партії для статусу 
депутатів місцевих 
рад»

«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
заборони політичних партій», 
яким визначено Кабінету 
Міністрів України протягом 
одного місяця з дня набрання 
чинності цим Законом подати на 
розгляд Верховної Ради України 
проект Закону України про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
наслідків ухвалення судом 
рішення про заборону політичної 
партії для статусу депутатів 
місцевих рад

місцевого 
самоврядування, 

регіонального 
розвитку та 

містобудування

УВАГА! 
Примітка: 

пропонується 
перенести 

строки розгляду 
цього 

законопроекту 
Верховною 

Радою України 
на ІІ-й квартал

6. Проект Закону 
України «Про 
порядок вирішення 
питань 
адміністративно-
територіального 
устрою України»

Забезпечення законодавчого 
врегулювання порядку утворення, 
ліквідації, встановлення і зміни 
меж адміністративно-
територіальних одиниць, 
найменування та перейменування 
адміністративно-територіальних 
одиниць 

новий Мінрегіон Комітет з питань 
організації 

державної влади, 
місцевого 

самоврядування, 
регіонального 

розвитку та 
містобудування

№ 4664
28.01.2021

II

7. Проект 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»

Актуалізація Закону України «Про 
місцеве самоврядування в 
Україні» в частині 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 із зміною адміністративно-
територіального устрою України 
та приведення у відповідність до 
бюджетного законодавства

зміни Мінрегіон Комітет з питань 
організації 

державної влади, 
місцевого 

самоврядування, 
регіонального 

розвитку та 
містобудування

№ 6281
04.11.2021

II

УВАГА! 
Примітка: 

пропонується 
виключити цей 
законопроект із 
проекту Плану, 

відповідний лист 
скеровано до 
Мінрегіону
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№
з/п

Завдання 
(орієнтовна назва 
законопроекту)

Обґрунтування необхідності 
прийняття 

та очікувані результати у разі 
прийняття акта

Ознака акта 
(новий/зміни)

Відповідальний 
за розроблення 

(подання)

Головний 
комітет 

Верховної Ради 
України

Строки подання до 
ВРУ (місяць)/
реєстр. номер 

та дата подання 
законопроекту*, **

Строки розгляду 
ВРУ (квартал)

8. Проект Закону 
України «Про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів щодо 
децентралізації та 
розмежування 
повноважень органів 
місцевого 
самоврядування та 
органів виконавчої 
влади у зв’язку зі 
зміною 
адміністративно-
територіального 
устрою»

Актуалізація секторального 
законодавства в частині 
децентралізації та розмежування 
повноважень органів місцевого 
самоврядування та органів 
виконавчої влади у зв’язку зі 
зміною адміністративно-
територіального устрою України 
та приведення його у відповідність 
до бюджетного законодавства

зміни Мінрегіон Комітет з питань 
організації 

державної влади, 
місцевого 

самоврядування, 
регіонального 

розвитку та 
містобудування

№ 6282
04.11.2021

III

УВАГА! 
Примітка: 

пропонується 
виключити цей 
законопроект із 
проекту Плану, 

відповідний лист 
скеровано до 
Мінрегіону

9. Проект Закону 
України «Про 
внесення змін до 
Закону України «Про 
органи 
самоорганізації 
населення» щодо 
удосконалення 
порядку організації, 
діяльності та 
припинення органу 
самоорганізації 
населення»

Необхідність розвитку та 
поширення практики створення 
органів самоорганізації населення 
як форми участі жителів у 
вирішенні окремих питань 
місцевого значення, що 
наділяються окремими 
повноваженнями для задоволення 
потреб жителів шляхом сприяння 
у наданні їм соціальних, 
культурних, побутових послуг; 
участі у формуванні та реалізації 
програм соціально-економічного, 
культурного розвитку та інших 
місцевих програм у межах 
території діяльності органу 
самоорганізації населення; 
додаткового представлення 
інтересів жителів у відповідній 
місцевій раді та її органах; 
актуалізація процедури реєстрації 
органу самоорганізації населення, 

зміни Мінрегіон Комітет з питань 
організації 

державної влади, 
місцевого 

самоврядування, 
регіонального 

розвитку та 
містобудування

№ 6319
18.11.2021

IV

УВАГА! 
Примітка: 

пропонується 
перенести 

строки розгляду 
цього 

законопроекту 
Верховною 

Радою України 
на ІІ-й квартал, 

відповідний лист 
скеровано до 
Мінрегіону
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№
з/п

Завдання 
(орієнтовна назва 
законопроекту)

Обґрунтування необхідності 
прийняття 

та очікувані результати у разі 
прийняття акта

Ознака акта 
(новий/зміни)

Відповідальний 
за розроблення 

(подання)

Головний 
комітет 

Верховної Ради 
України

Строки подання до 
ВРУ (місяць)/
реєстр. номер 

та дата подання 
законопроекту*, **

Строки розгляду 
ВРУ (квартал)

що утворюється в статусі 
юридичної особи; необхідність 
визначення території діяльності 
органу самоорганізації населення, 
уточнення завдань і повноважень 
органу самоорганізації населення 
для забезпечення додаткового 
представлення інтересів жителів в 
органах місцевого самоврядування

10. Проект Закону 
України «Про 
внесення змін до 
Закону України «Про 
місцеве 
самоврядування» 
щодо комунальної 
власності»

Необхідність законодавчого 
регулювання відносин, пов’язаних 
з набуттям, здійсненням та 
припиненням права комунальної 
власності на майно, що належить 
територіальним громадам, 
здійснення районними радами 
правомочностей щодо управління 
об’єктами спільної власності 
територіальних громад району в 
межах Конституції та законів 
України; удосконалення 
законодавчого регулювання 
питань права комунальної 
власності, визначення права 
спільної часткової власності 
територіальних громад та спільної 
сумісної власності територіальних 
громад району, області

зміни Мінрегіон Комітет з питань 
організації 

державної влади, 
місцевого 

самоврядування, 
регіонального 

розвитку та 
містобудування

№ 6479 
 28.12.2021

IV

11. Проект Закону 
України «Про 
внесення змін до 
Закону України про 
місцеві державні 
адміністрації щодо 
організації діяльності 
місцевих державних 
адміністрацій та 

Вирішення проблеми відсутності 
належного правомочного суб’єкта 
- представника державної влади, 
який би в силу закону був 
уповноважений від імені та в 
інтересах держави, на виконання 
частини 2 статті 144 Конституції 
України, звертатись до суду у разі 
виявлення невідповідності актів 
органів і посадових осіб місцевого 

зміни Мінрегіон
(Кабінет 
Міністрів 
України)

Комітет з питань 
організації 

державної влади, 
місцевого 

самоврядування, 
регіонального 

розвитку та 
містобудування

грудень IV
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№
з/п

Завдання 
(орієнтовна назва 
законопроекту)

Обґрунтування необхідності 
прийняття 

та очікувані результати у разі 
прийняття акта

Ознака акта 
(новий/зміни)

Відповідальний 
за розроблення 

(подання)

Головний 
комітет 

Верховної Ради 
України

Строки подання до 
ВРУ (місяць)/
реєстр. номер 

та дата подання 
законопроекту*, **

Строки розгляду 
ВРУ (квартал)

уточнення їх окремих 
повноважень»

самоврядування нормам 
Конституції України та законам 
України.
З урахуванням внесення змін до 
законодавства України щодо 
категоризації територій залежно 
від ураженості бойовими діями в 
ході війни, потребою оптимізації 
структури та повноважень МДА 
залежно від рівня їх 
функціонування зокрема в умовах 
війни, забезпечення наступності та 
професійності місцевої виконавчої 
влади та інше законодавство 
потребує удосконалення 
вищезазначених питань у 
комплексі з питаннями 
координації діяльності органів 
інших виконавчої влади на 
території, забезпечення реалізації 
державних програм, забезпечення 
законності тощо

12. 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

новий Мінрегіон
(Кабінет 
Міністрів 
України)

Комітет з питань 
організації 

державної влади, 
місцевого 

самоврядування, 
регіонального 

розвитку та 
містобудування

квітень III

13. Проект Закону 
України «Про 

Приведення законів України до 
вимог Закону України «Про 

зміни Мін’юст 
(Кабінет 

Комітет з питань 
організації 

червень II
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№
з/п

Завдання 
(орієнтовна назва 
законопроекту)

Обґрунтування необхідності 
прийняття 

та очікувані результати у разі 
прийняття акта

Ознака акта 
(новий/зміни)

Відповідальний 
за розроблення 

(подання)

Головний 
комітет 

Верховної Ради 
України

Строки подання до 
ВРУ (місяць)/
реєстр. номер 

та дата подання 
законопроекту*, **

Строки розгляду 
ВРУ (квартал)

внесення змін до 
деяких законів 
України з метою їх 
узгодження з 
положеннями Закону 
України «Про 
адміністративну 
процедуру»

адміністративну процедуру».
 Закони України, які містять 
регулювання адміністративних 
відносин, будуть узгоджені з 
положеннями Закону України 
«Про адміністративну процедуру», 
що виключить існування колізій 
під час реалізації певних видів 
адміністративних відносин

Міністрів 
України)

державної влади, 
місцевого 

самоврядування, 
регіонального 

розвитку та 
містобудування

14. Проект Закону 
України «Про 
внесення змін до 
Виборчого кодексу 
України»

Розробка проекту Закону 
зумовлена необхідністю 
запровадження правового 
механізму боротьби з «брудними 
виборчими технологіями», 
зокрема, з використанням 
«кандидатів-двійників», 
забезпечення реалізації 
встановлених законодавством 
принципів публічності і 
відкритості виборчого процесу та 
запобігання зловживанням 
кандидатами щодо введення 
виборців в оману стосовно своєї 
особистості шляхом зміни 
прізвища та/або імені (імен), по 
батькові напередодні виборчого 
процесу

зміни Мін’юст Комітет з питань 
організації 

державної влади, 
місцевого 

самоврядування, 
регіонального 

розвитку та 
містобудування

№ 4440
30.11.2020

I 

УВАГА! 
Примітка: 

пропонується 
перенести 

строки розгляду 
цього 

законопроекту 
Верховною 

Радою України 
орієнтовно на  

ІІІ-й квартал, до 
припинення/ 
скасування 

воєнного стану

15. Проект Закону 
України «Про 
внесення змін до 
деяких законів 
України у зв’язку з 
прийняттям Закону 
України «Про 
всеукраїнський 
референдум»

Виконання підпункту 1 пункту 3 
розділу XIII «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону 
України від 26 січня 2021 року № 
1135-IX «Про всеукраїнський 
референдум».
 Створення належних правових 
підстав для реалізації 
гарантованого Конституцією 
України права на участь у 
всеукраїнському референдумі, 

зміни Мін’юст Комітет з питань 
організації 

державної влади, 
місцевого 

самоврядування, 
регіонального 

розвитку та 
містобудування

№ 5875
30.08.2021

I

УВАГА! 
Примітка: 

пропонується 
перенести 

строки розгляду 
цього 

законопроекту 
Верховною 

Радою України 
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№
з/п

Завдання 
(орієнтовна назва 
законопроекту)

Обґрунтування необхідності 
прийняття 

та очікувані результати у разі 
прийняття акта

Ознака акта 
(новий/зміни)

Відповідальний 
за розроблення 

(подання)

Головний 
комітет 

Верховної Ради 
України

Строки подання до 
ВРУ (місяць)/
реєстр. номер 

та дата подання 
законопроекту*, **

Строки розгляду 
ВРУ (квартал)

функціонування 
взаємоузгодженої, гармонізованої 
системи законодавства з чітко 
визначеними повноваженнями 
органів державної влади

орієнтовно на  
ІІІ-й квартал, до 

припинення/ 
скасування 

воєнного стану

16. Проект Закону 
України «Про 
внесення змін до 
Закону України «Про 
центральні органи 
виконавчої влади» 
(щодо вдосконалення 
механізму 
спрямування і 
координації 
діяльності ЦОВВ 
через відповідних 
міністрів)»

Реалізація рекомендацій 
OECD/SIGMA та ЕU4PAR в 
частині  розроблення нової моделі 
управління органами, 
підпорядкованими міністерствам, 
на основі чіткого та послідовного 
бачення автономії, яку вони 
повинні мати. Ця модель, яку 
планується впроваджувати 
поступово, має сприяти 
управлінню, орієнтованому на 
результати, поєднуючи 
оперативну автономію 
неміністерських органів, 
відповідальними за результати, які 
вони досягають

зміни Міністр 
Кабінету 
Міністрів

Секретаріат 
Кабінету 
Міністрів 
України
(Кабінет 
Міністрів 
України)

Комітет з питань 
організації 

державної влади, 
місцевого 

самоврядування, 
регіонального 

розвитку та 
містобудування

листопад IV

17. Проект Закону 
України «Про 
внесення змін до 
Закону України «Про 
Кабінет Міністрів 
України» (щодо 
надання статусу та 
оновлення 
повноважень 
Секретаріату Кабінету 
Міністрів України як 
центру Уряду)»

Створення законодавчого 
підґрунтя для посилення 
стратегічних функцій Секретаріату 
Кабінету Міністрів України щодо 
підготовки законопроектів, 
підготовки консолідованих 
стратегій, планів і програм дій 
Уряду, юридичної та стратегічної 
експертизи проектів нормативно-
правових актів; централізація 
функцій забезпечення

зміни Міністр 
Кабінету 
Міністрів

Секретаріат 
Кабінету 
Міністрів 
України
(Кабінет 
Міністрів 
України)

Комітет з питань 
організації 

державної влади, 
місцевого 

самоврядування, 
регіонального 

розвитку та 
містобудування

листопад IV

18. Проект Закону 
України «Про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 

Необхідність внесення змін до 
Прикінцевих положень Закону 
України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 

зміни Мінцифри
(Кабінет 
Міністрів 
України)

Комітет з питань 
організації 

державної влади, 
місцевого 

серпень ІV
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№
з/п

Завдання 
(орієнтовна назва 
законопроекту)

Обґрунтування необхідності 
прийняття 

та очікувані результати у разі 
прийняття акта

Ознака акта 
(новий/зміни)

Відповідальний 
за розроблення 

(подання)

Головний 
комітет 

Верховної Ради 
України

Строки подання до 
ВРУ (місяць)/
реєстр. номер 

та дата подання 
законопроекту*, **

Строки розгляду 
ВРУ (квартал)

актів України щодо 
удосконалення 
порядку надання 
адміністративних 
послуг»

України щодо оптимізації мережі 
та функціонування центрів 
надання адміністративних послуг 
та удосконалення доступу до 
адміністративних послуг, які 
надаються в електронній формі» в 
частині перенесення термінів 
утворення центрів надання 
адміністративних послуг 
відповідно до цього Закону у 
зв’язку з введенням на території 
Україні воєнного стану; внесення 
змін до Законів України «Про 
адміністративні послуги» та «Про 
забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб» 
щодо забезпечення надання 
адміністративних послуг в умовах 
воєнного стану.
Очікуваний результат: 
удосконалення механізму надання 
адміністративних послуг та 
розвитку мережі центрів надання 
адміністративних послуг в умовах 
воєнного стану

самоврядування, 
регіонального 

розвитку та 
містобудування

Пропозиції Офісу Президента України

19. Проект Закону 
України «Про 
запобігання та 
протидію загрозам 
національній безпеці 
України у сфері 
громадянства»

Метою прийняття є визначення 
правових та організаційних засад 
функціонування системи 
декларування громадянами 
України, наявності (відсутності), 
набуття (припинення), 
перебування (неперебування) у 
процедурі набуття / припинення 
громадянства (підданства) 
іноземної держави (іноземних 
держав) та перевірки достовірності 

новий Внесено 
народними 
депутатами 

України 
(Ткаченко 
Максим 

Миколайович, 
Касай Костянтин 

Іванович, 
Кузнєцов 
Олексій 

 Комітет з 
питань 

організації 
державної влади, 

місцевого 
самоврядування, 

регіонального 
розвитку та 

містобудування

№ 6369-д 
30.06.2022

I 

УВАГА! 
Примітка:

пропонується 
виключити цей 
законопроект із 

пропозицій 
визначення 
Комітету 
головним.
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№
з/п

Завдання 
(орієнтовна назва 
законопроекту)

Обґрунтування необхідності 
прийняття 

та очікувані результати у разі 
прийняття акта

Ознака акта 
(новий/зміни)

Відповідальний 
за розроблення 

(подання)

Головний 
комітет 

Верховної Ради 
України

Строки подання до 
ВРУ (місяць)/
реєстр. номер 

та дата подання 
законопроекту*, **

Строки розгляду 
ВРУ (квартал)

поданих у деклараціях відомостей, 
протидія використанню 
громадянства (підданства) 
іноземної держави як інструменту 
втручання у внутрішні справи 
України, посягання на 
незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність держави.
На цей час низкою законодавчих 
актів визначається одна із вимог 
щодо зайняття посад у державних 
органах, установах, підприємствах 
державної власності – наявність 
громадянства України. Водночас 
не встановлено обмеження на 
зайняття цих посад громадянами 
України, які мають або набули 
громадянство (підданство) 
іноземної держави або 
громадянства (підданства) 
іноземних держав, що може бути 
використано як інструмент 
втручання у внутрішні справи 
України, посягання на 
незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність держави.
Комітетом Верховної Ради України 
з питань прав людини, деокупації 
та реінтеграції тимчасово 
окупованих територій у Донецькій, 
Луганській областях та 
Автономної Республіки Крим, 
міста Севастополя, національних 
меншин і міжнаціональних 
відносин проаналізовано, зокрема, 
проекти Законів України «Про 
запобігання та протидію загрозам 
національній безпеці України у 

Олександрович 
та ін.) за 

результатами 
повторного 
розгляду на 

засіданні 
27.06.2022 
Комітету з 

питань прав 
людини, 

деокупації та 
реінтеграції 
тимчасово 

окупованих 
територій у 
Донецькій, 
Луганській 
областях та 
Автономної 
Республіки 
Крим, міста 

Севастополя, 
національних 

меншин і 
міжнаціональних 

відносин та 
прийняття 

рішення щодо 
доопрацювання 

тексту 
законопроекту 
реєстр. № 6369

Головним 
комітетом з 

розгляду цього 
законопроекту 

визначено 
Комітет з питань 

прав людини, 
деокупації та 
реінтеграції 
тимчасово 

окупованих 
територій у 
Донецькій, 
Луганській 
областях та 
Автономної 
Республіки 
Крим, міста 

Севастополя, 
національних 

меншин і 
міжнаціональних 

відносин 
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№
з/п

Завдання 
(орієнтовна назва 
законопроекту)

Обґрунтування необхідності 
прийняття 

та очікувані результати у разі 
прийняття акта

Ознака акта 
(новий/зміни)

Відповідальний 
за розроблення 

(подання)

Головний 
комітет 

Верховної Ради 
України

Строки подання до 
ВРУ (місяць)/
реєстр. номер 

та дата подання 
законопроекту*, **

Строки розгляду 
ВРУ (квартал)

сфері громадянства» (реєстр. № 
6369 (внесений Президентом 
України), та з  урахуванням 
існуючих викликів та загроз для 
України доопрацьовано 
законопроект за текстом 
законопроекту реєстр. № 6369, в 
якому, на відміну від редакції 
попередніх проектів враховано, що 
особа, яка має громадянство 
держави, визнаної Україною 
державою-агресором або 
державою окупантом не може:
 - проводити передвиборчу 
агітацію; - бути офіційним 
спостерігачем на виборах; 
- бути уповноваженим 
представником кандидата на пост 
Президента України у Центральній 
виборчій комісії; 
- бути представником партії у 
Центральній виборчій комісії та 
виборчих комісіях; 
- займати посади в органах 
місцевого самоврядування; - бути 
обраним до Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим; 
- бути членом політичної партії; 
- приватним виконавцем. 
Пропонується унормувати 
фактично існуючу в державі 
ситуацію з подвійним 
(множинним) громадянством, яка 
наразі знаходиться поза межами 
правового поля, зокрема, шляхом 
застосування обмежень щодо 
заборони громадянам України, 
уповноваженими на виконання 
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№
з/п

Завдання 
(орієнтовна назва 
законопроекту)

Обґрунтування необхідності 
прийняття 

та очікувані результати у разі 
прийняття акта

Ознака акта 
(новий/зміни)

Відповідальний 
за розроблення 

(подання)

Головний 
комітет 

Верховної Ради 
України

Строки подання до 
ВРУ (місяць)/
реєстр. номер 

та дата подання 
законопроекту*, **

Строки розгляду 
ВРУ (квартал)

функцій держави, мати подвійне 
громадянство. Запровадження 
повідомлення (декларування) 
громадянами України про 
наявність громадянства іноземної 
держави працюватиме на 
упередження можливої негативної 
поведінки лояльно налаштованих 
до російської федерації осіб.

20. Проект Закону 
України «Про 
внесення змін до 
Закону України «Про 
державну службу» 
щодо удосконалення 
порядку вступу, 
проходження,  
припинення 
державної служби»

Реалізація проекту закону матиме 
позитивний вплив на державних 
службовців та кандидатів на 
зайняття відповідних посад 
державної служби, оскільки 
удосконалить конкурсні 
процедури, зміцнить сталість та 
стабільність проходження 
державної служби, а також надасть 
інструменти керівникам державної 
служби приймати більш ефективні 
управлінські рішення.
Очікувані правові наслідки:
зміна підходів щодо визначення 
переможців конкурсів на зайняття 
посад державної служби категорій 
"Б" і "В", а також призначення на 
посади державної служби осіб, які 
успішно пройшли зазначені 
конкурси, але не визначені їх 
переможцями;
зняття обмежень щодо можливості 
просування державних службовців 
з урахуванням їх професійної 
компетентності, високого рівня 
виконання завдань за підсумками 
щорічного оцінювання шляхом 
зайняття такими державними 
службовцями вищої посади без 

зміни Кабінет 
Міністрів 
України

Комітет 
Верховної Ради 

України з питань 
організації 

державної влади, 
місцевого 

самоврядування, 
регіонального 

розвитку та 
містобудування

№ 6496 
31.12.2021

I 

УВАГА! 
Примітка:
пропозиція 

дублюється та 
врахована (п.3 
цієї таблиці) 
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№
з/п

Завдання 
(орієнтовна назва 
законопроекту)

Обґрунтування необхідності 
прийняття 

та очікувані результати у разі 
прийняття акта

Ознака акта 
(новий/зміни)

Відповідальний 
за розроблення 

(подання)

Головний 
комітет 

Верховної Ради 
України

Строки подання до 
ВРУ (місяць)/
реєстр. номер 

та дата подання 
законопроекту*, **

Строки розгляду 
ВРУ (квартал)

проходження конкурсу при умові 
отримання відмінної оцінки.
Інші наслідки:
підвищення рівня довіри громадян 
до конкурсів та збільшення 
кількості претендентів на посади;
надання державним службовцям 
можливості просування як стимулу 
продовжувати кар’єру у 
відповідній сфері.

21. Проект Закону про 
Житловий кодекс 
України

Обґрунтування необхідності 
розроблення законопроекту: 
підставою розроблення проекту 
акта є Указ Президента України від 
8 листопада 2019 року  № 837/2019 
"Про невідкладні заходи з 
проведення реформ та зміцнення 
держави". Необхідність прийняття 
проекту акта зумовлена, 
насамперед, зміною соціально-
економічного устрою держави, 
переходом України до ринкової 
економіки та сучасних світових 
норм і стандартів, в тому числі і в 
житловій галузі.
Очікувані правові наслідки:
проектом встановлюється: 
порядок реалізації права громадян 
на житло; 
державна підтримка щодо 
забезпечення конституційного 
права соціально незахищених 
верств населення;
порядок ведення обліку громадян, 
які потребують забезпечення 
соціальним житлом;
порядок користування житловими 
приміщеннями (квартирами) у 

новий Кабінет 
Міністрів 
України

 Комітет 
Верховної Ради 

України з питань 
організації 

державної влади, 
місцевого 

самоврядування, 
регіонального 

розвитку та 
містобудування

березень IІ 

УВАГА! 
Примітка:

відповідальний 
за розроблення 

КМУ, відтак 
пропонується 

залишити строки 
розгляду ВРУ - 

ІІІ-й квартал 
(п.12 цієї 
таблиці)
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№
з/п

Завдання 
(орієнтовна назва 
законопроекту)

Обґрунтування необхідності 
прийняття 

та очікувані результати у разі 
прийняття акта

Ознака акта 
(новий/зміни)

Відповідальний 
за розроблення 

(подання)

Головний 
комітет 

Верховної Ради 
України

Строки подання до 
ВРУ (місяць)/
реєстр. номер 

та дата подання 
законопроекту*, **

Строки розгляду 
ВРУ (квартал)

багатоквартирному будинку;
забезпечення схоронності 
житлового фонду, його 
експлуатація та ремонт.

22. Проект Закону 
України «Про 
внесення змін до 
Закону України «Про 
місцеві державні 
адміністрації» та 
деяких інших 
законодавчих актів 
України щодо 
реформування 
територіальної 
організації виконавчої 
влади в Україні» 

Зазначеним законопроектом 
пропонується створити правові 
передумови та основи для 
функціонування місцевих 
державних адміністрацій 
префектурного типу до внесення 
відповідних змін до Конституції 
України (щодо децентралізації 
влади) та приведення 
законодавства про місцеві 
державні адміністрації у 
відповідність із сучасними 
викликами, які постають перед 
посадовими особами обласних та 
районних державних адміністрацій 
під час виконання конституційних 
повноважень у межах відповідних 
районів та областей, а також 
реалізація конституційних 
положень щодо функціонування 
системи забезпечення законності 
під час здійснення органами та 
посадовими особами місцевого 
самоврядування своєї діяльності з 
метою збалансування системи 
стримування і противаг у частині 
дотримання Конституції України 
та законів України усіма 
суб’єктами публічної влади в 
державі.

зміни внесено 
народними 
депутатами 

України 
Безгіним В., 
Люботою Д.,  
Мазурашу Г.,  

Корнієнком О., 
Клочком А. та 

ін.

Комітет 
Верховної Ради 

України з питань 
організації 

державної влади, 
місцевого 

самоврядування, 
регіонального 

розвитку та 
містобудування

№ 4298
30.10.2020 

протягом року

УВАГА! 
Примітка:

враховуючи, що
до Плану 

законопроектної 
роботи 

керівництвом 
ВРУ 

запропоновано 
не включати 

законопроекти, 
які прийнято у 

першому читанні 
та готуються до 
другого читання,

пропонується 
виключити цей 
законопроект із 
проекту Плану

23. Проект Закону 
України «Про 
внесення змін до 

Розроблення законопроекту 
необхідно для удосконалення 
порядку співвідношення між 

зміни Кабінет 
Міністрів 
України

Комітет 
Верховної Ради 

України з питань 

лютий І 
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№
з/п

Завдання 
(орієнтовна назва 
законопроекту)

Обґрунтування необхідності 
прийняття 

та очікувані результати у разі 
прийняття акта

Ознака акта 
(новий/зміни)

Відповідальний 
за розроблення 

(подання)

Головний 
комітет 

Верховної Ради 
України

Строки подання до 
ВРУ (місяць)/
реєстр. номер 

та дата подання 
законопроекту*, **

Строки розгляду 
ВРУ (квартал)

Закону України «Про 
державну службу» 
щодо удосконалення 
порядку 
співвідношення між 
рангами державних 
службовців і рангами 
посадових осіб 
місцевого 
самоврядування, 
спеціальними 
званнями, 
дипломатичними 
рангами та іншими 
спеціальними 
званнями»

рангами державних службовців і 
дипломатичними рангами, 
оскільки в Офісі Президента 
України працюють державні 
службовці посади, яких прописані 
до дипломатичних рангів. 

організації 
державної влади, 

місцевого 
самоврядування, 

регіонального 
розвитку та 

містобудування

24. Проект Закону 
України  «Про 
внесення змін до 
внесення змін до 
Закону України «Про 
дипломатичну 
службу» щодо 
удосконалення 
процедури 
переведення 
посадових осіб 
дипломатичної 
служби після 
повернення з 
довготермінового 
відрядження до інших 
державних органів»

Розроблення законопроекту 
необхідно для удосконалення 
процедури переведення посадових 
осіб дипломатичної служби після 
повернення з довготермінового 
відрядження до інших державних 
органів, оскільки є розбіжності в 
процедурі призначення в порядку 
переведення в Законі України «Про 
державну службу»  та Законі 
України «Про дипломатичну 
службу»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

зміни Міністерство 
закордонних 

справ України

Комітет 
Верховної Ради 

України з питань 
організації 

державної влади, 
місцевого 

самоврядування, 
регіонального 

розвитку та 
містобудування

І І 

УВАГА! 
Примітка:

згідно 
Постанови ВРУ 
№19-IX питання 
дипломатичної 

служби 
належить до 

предмету 
відання Комітету 

з питань 
зовнішньої 
політики та 

міжпарламент. 
співробітництва. 

Пропонується 
виключити цей 
законопроект із 

пропозицій 
Комітету та 
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№
з/п

Завдання 
(орієнтовна назва 
законопроекту)

Обґрунтування необхідності 
прийняття 

та очікувані результати у разі 
прийняття акта

Ознака акта 
(новий/зміни)

Відповідальний 
за розроблення 

(подання)

Головний 
комітет 

Верховної Ради 
України

Строки подання до 
ВРУ (місяць)/
реєстр. номер 

та дата подання 
законопроекту*, **

Строки розгляду 
ВРУ (квартал)

запропонувати 
керівництву ВРУ 

визначити 
Комітет з питань 

зовнішньої 
політики та 

міжпарламент. 
співробітництва 

головним.

* - до плану законопроектної роботи пропонується не включати законопроекти, які прийнято у першому читанні та готуються до другого читання;
 
** - до плану законопроектної роботи пропонується включати законопроекти у сфері європейської інтеграції, які опрацьовуються комітетом до 
першого читання або готуються до другого читання


