
Звіт про стан виконання Плану законопроектної роботи Верховної Ради України за 2022 рік 

(у частині законопроектів, закріплених за Комітетом з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування) 
 

№ 

з/п 

Питання, які потребують 

законодавчого 

врегулювання (назва 

законопроекту, його мета 

та предмет регулювання) 

Обґрунтування необхідності 

прийняття законопроекту, очікувані 

правові та інші наслідки його 

прийняття 

Реєстраційний 

номер та дата 

законопроекту, 

строки 

подання 

(місяць) 

Орієнтовний 

головний комітет 

Верховної Ради 

України, 

відповідальні за 

розроблення 

(подання) 

законопроекту 

Строки 

розгляду 

(квартал) 

Коментарі 

 

1.  Проект Закону про 

дерадянізацію законодавства 

України 

Метою проекту  є відрадянщення актів 

законодавства України як шляхом 

внесення відповідних змін до існуючих 

законів, так і визнанням такими, що не 

застосовуються на території України 

деяких нормативно-правових актів (або їх 

положень) органів державної влади і 

управління Союзу РСР і Української РСР 

(Української РСР), які, формально 

зберігаючи свою чинність, не здійснюють 

регулюючого впливу або, навпаки, є 

такими, що донині регулюють певне коло 

суспільних відносин, хоча термінологія, 

яка  в них застосовується, та підходи до 

предметного врегулювання є застарілими, 

неактуальними й концептуально 

несумісними із законодавством України. 

№ 4284 від 

29.10.2020 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

ІІ Виконано  

Закон № 2215-IX 

від 21.04.2022 

2.  Проект Закону про внесення 

зміни до розділу V 

"Прикінцеві положення" 

Закону України "Про 

регулювання містобудівної 

діяльності" щодо спрощення 

розміщення технічних 

засобів електронних 

комунікацій 

Наразі процедура будівництва однієї 

базової станції займає від 10 до 20 місяців 

через необхідність її включення до плану 

зонування або детального плану території 

та через тривалий процес виділення землі 

місцевою владою. Для скорочення цього 

строку (приблизно 140180 днів) 

необхідно виключити мобільних 

операторів оператора електронних 

комунікацій з процедур зонування і 

додаткових процедур із 

землекористування. Це забезпечить 

№ 5811 від 

20.07.2021 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

I Виконано 

Закон № 2078-IX 

від 17.02.2022 
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швидше покриття території населення 

високошвидкісним Інтернетом. 

Очікувані правові наслідки: 

скорочення процедури виділення 

земельних ділянок для будівництва 

базових станцій до 6 місяців.  

Інші наслідки: 

сприятиме подальшому розгортанню 

електронних комунікаційних мереж в 

найвіддаленіші регіони країни з метою 

забезпечення Інтернет послугами 95% 

населення. 

3.  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. 

№ 5323 від 

01.04.2021  

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

I Виконано 

Закон № 2389-IX 

від 09.07.2022 

4.  Проект Закону про внесення 

змін до деяких законів 

України щодо створення 

умов для запровадження 

комплексної 

термомодернізації будівель 

Інші наслідки: 

усунення бар’єрів на шляху до 

широкомасштабної реалізації проектів з 

впровадження енергоефективних заходів 

та термомодернізації житлових та 

громадських будівель, у тому числі у разі 

надання державної підтримки на їх 

реалізацію. 

№ 6485 від 

29.12.2021 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

II Виконано. 

Закон № 2392-IX 

від 09.07.2022 

5.  Проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих 

актів України щодо 

реформування сфери 

містобудівної діяльності 

Пропонується удосконалення питань, 

пов’язаних з розробкою проектної 

документації на будівництво об’єкта та її 

експертизою, запровадження державної 

реєстрації у сфері містобудівної 

діяльності, розмежування повноважень 

органів містобудівного контролю та 

містобудівного нагляду, застосування 

принципу альтернативності вибору, за 

яким замовник будівництва щодо низки 

об’єктів будівництва вправі сам обирати 

орган з містобудівного контролю, 

розширення переліку інформації, яка 

№ 5655 від 

11.06.2021 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

II 19.12.2022 - 

Закон 

направлено на 

підпис 

Президенту 
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накопичується у Реєстрі будівельної 

діяльності, а також розширення переліку 

документів та дій, які створюються та 

вчиняються з використанням такого 

реєстру, посилення відповідальності 

суб’єктів містобудування за 

правопорушення у сфері містобудівної 

діяльності, встановлення особливості 

проведення державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно без участі 

державного реєстратора.  

Інші наслідки:  

прийняття проекту закону створить 

передумови для розвитку будівельної 

галузі, зростання кількості робочих місць 

та добробуту громадян, а також створить 

підґрунтя для усунення корупційних 

ризиків у сфері містобудівної діяльності, 

сприятиме покращенню інвестиційного 

клімату та вплине на розвиток 

будівництва в цілому. 

6.  Проект Закону 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 

№ 6496 від 

31.12.2021 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

I Очікує розгляду 

Верховною 

Радою України у 

першому читанні 



4 

 

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. 

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. 

7.  Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

місцеве самоврядування в 

Україні" щодо сприяння 

залученню жителів до 

вирішення питань місцевого 

значення, розвитку форм 

місцевої демократії 

 

Мета – створення 

законодавчих передумов для 

залучення жителів до 

прийняття управлінських 

рішень органами місцевого 

самоврядування, що 

сприятиме відкритості та 

прозорості органів місцевого 

самоврядування 

 

Предмет регулювання – 

правовідносини, що 

виникатимуть під час 

прийняття управлінських 

рішень органами місцевого 

самоврядування 

Обґрунтування необхідності розроблення 

законопроекту: концепцією 

реформування місцевого самоврядування 

та територіальної організації влади в 

Україні, схваленою розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 

№ 333, серед завдань реформи визначено 

створення передумов для максимального 

залучення населення до прийняття 

управлінських рішень, сприяння розвитку 

форм прямого народовладдя. У зв’язку з 

формуванням нової територіальної основи 

для діяльності органів місцевого 

самоврядування є необхідність розвитку 

форм участі жителів у вирішенні окремих 

питань місцевого значення. Чинним 

Законом України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" передбачена 

диспозитивна норма щодо прийняття 

сільськими, селищними, міськими радами 

статутів територіальних громад, що часто 

унеможливлює реалізацію жителями 

таких форм місцевої демократії як 

загальні збори громадян за місцем 

проживання, громадські слухання. 

червень 

 

№ 7283 від 

13.04.2022 

поданий 

народними 

депутатами 

України – 

членами 

Комітету 

 

Мінрегіон  

(Кабінет Міністрів 

України) 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

III Очікує розгляду 

Верховною 

Радою України у 

першому читанні 
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Недостатність чіткого регулювання 

окремих форм місцевої демократії в 

окремих випадках може призвести до 

ускладнення процедури їх проведення на 

місцях в актах органів місцевого 

самоврядування. 

Очікувані правові наслідки: 

законодавчо закріпити обов’язковість 

прийняття міськими, селищними і 

сільськими радами статутів 

територіальних громад, визначення 

орієнтовної структури статуту 

територіальної громади та основного 

переліку питань, що повинні ним 

регулюватися; 

врегулювати порядок ініціювання та 

проведення загальних зборів 

(конференцій), місцевих ініціатив, 

громадських слухань; 

закріпити на законодавчому рівні права 

органів місцевого самоврядування 

створювати консультативно-дорадчі 

органи; 

забезпечити доступ жителів до засідань 

колегіальних органів місцевого 

самоврядування та постійних комісій 

місцевих рад тощо. 

Інші наслідки:  

реалізація положень закону не потребує 

додаткових видатків з Державного 

бюджету України та місцевих бюджетів. 

8.  Проект Закону про внесення 

змін до деяких законів 

України щодо електронного 

голосування при прийнятті 

рішень з управління 

багатоквартирним будинком 

 

Мета – запровадження 

електронної процедури 

Обґрунтування необхідності розроблення 

законопроекту: процедура прийняття 

рішення ускладнена бюрократичними 

вимогами та є застарілою, що значно 

утруднює, а інколи унеможливлює 

створення об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку та обрання 

інших форм управління співвласниками 

травень 

 

№ 7029 від 

08.02.2022 

поданий 

народними 

депутатами 

України, в 

тому числі  

Мінрегіон  

(Кабінет Міністрів 

України) 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

III Очікує розгляду 

Верховною 

Радою України у 

першому читанні 
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ухвалення рішення 

співвласниками 

багатоквартирних будинків 

 

Предмет регулювання – 

правовідносини, що 

виникають під час реалізації 

житлових прав 

багатоквартирних будинків. 

Очікувані правові наслідки: 

порядок прийняття співвласниками 

багатоквартирного будинку рішень з 

питань управління таким будинком 

визначений Законом України "Про 

особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку" та Законом 

України "Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку" (для 

будинків, в яких утворено та діє ОСББ). 

Проектом акта передбачається: 

запровадити голосування у 

багатоквартирному будинку з 

використанням електронних сервісів, 

електронного цифрового підпису; 

усунути у законодавстві положення, що 

неоднозначно розуміються окремими 

державними реєстраторами. 

Інші наслідки:  

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. Реалізація проекту акта не 

потребуватиме додаткових витрат з 

державного бюджету. 

членами 

Комітету 

розвитку та 

містобудування 

9.  Проект Закону про внесення 

змін до деяких законів 

України щодо організації 

діяльності Кабінету 

Міністрів України та 

центральних органів 

виконавчої влади 

Потреба у перегляді чинної процедури 

утворення та припинення центральних 

органів виконавчої влади. Зокрема, у разі 

припинення центральних органів 

виконавчої влади через відсутність чітко 

визначеного механізму 

правонаступництва виникають проблемні 

питання, пов’язані з передачею майнових 

зобов’язань органу, що припиняється, а 

також забезпеченням належного 

виконання функцій, що передаються 

№ 5469 від 

05.05.2021 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

I Очікує розгляду 

Верховною 

Радою України у 

першому читанні 
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іншому органу. Як наслідок, порушується 

принцип безперервності здійснення 

владних повноважень, що негативно 

впливає на ефективність діяльності 

Уряду.  

На підвищення якості та ефективності 

урядових рішень спрямовано положення 

законопроекту щодо визначення засад 

організації діяльності урядових комітетів 

як робочих колегіальних органів Кабінету 

Міністрів України, утворених для 

попереднього розгляду та врегулювання 

спірних позицій стосовно проектів актів 

законодавства, які вносяться на розгляд 

Уряду.  

Необхідно також посилити роль 

Секретаріату Кабінету Міністрів України у 

забезпеченні підтримки Уряду щодо 

координації процесу формування політики 

та стратегічного планування, у 

забезпеченні підвищення якості урядових 

рішень та вдосконалення регламентних 

процедур діяльності Кабінету Міністрів 

України. Покладення на Секретаріат 

Кабінету Міністрів відповідних завдань 

відповідатиме європейській практиці та 

принципам державного управління, 

розробленим програмою SIGMA, щодо 

типових функцій органів, які забезпечують 

діяльність Уряду. 

10.  Проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих 

актів України щодо 

позбавлення Кабінету 

Міністрів України 

невластивих повноважень 

Посилення спроможності Уряду до 

стратегічного планування та формування 

державної політики шляхом 

деконцентрації окремих його 

повноважень. Зусилля Кабінету Міністрів 

як вищого органу у системі органів 

виконавчої влади плануються бути 

зосереджені на здійсненні внутрішньої і 

зовнішньої політики держави, виробленні 

стратегічних підходів щодо її планування 

№ 5052 від 

09.02.2021 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

I Очікує розгляду 

Верховною 

Радою України у 

першому читанні 
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та реалізації, реалізації права законодавчої 

ініціативи шляхом обговорення та 

схвалення законопроектів, спрямуванні, 

координації та контролі за діяльністю 

органів виконавчої влади. 

11.  Проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих 

актів щодо присвоєння 

почесного звання "Батько-

герой" 

Мета – врегулювання 

питання відзначення 

чоловіків, які самостійно 

виховали п’ять та більше 

дітей віком до восьми років, 

в тому числі усиновлених 

Предмет регулювання – 

присвоєння почесного 

звання "Батько-герой" 

Обґрунтування необхідності розроблення 

законопроекту: врегулювання на 

законодавчому рівні питання відзначення 

чоловіків, які самостійно виховали п’ять 

та більше дітей віком до восьми років, в 

тому числі усиновлених. 

 

Очікувані правові наслідки:  

законодавче закріплення почесного 

звання "Батько-герой". 

№ 6162 від 

11.10.2021 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування  

Комітет з питань 

гуманітарної та 

інформаційної 

політики 

Комітет з питань  

соціальної політики та 

захисту прав  ветеранів                            

II Очікує розгляду 

Верховною 

Радою України у 

першому читанні 

12.  Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

співробітництво 

територіальних громад" 

щодо упорядкування 

окремих питань 

співробітництва 

територіальних громад  

Метою проекту акта є удосконалення 

порядку укладення договорів про 

співробітництво територіальних громад, 

надання можливості приєднуватися до 

вже організованого співробітництва за 

спрощеною процедурою, що сприятиме 

ефективнішій організації 

міжмуніципального співробітництва та 

реалізації територіальними громадами 

спільних проектів для покращення якості 

надання публічних послуг жителям, 

розвитку територіальних громад. 

№ 5742 від 

08.07.2021 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

I Очікує розгляду 

Верховною 

Радою України у 

другому читанні 

13.  Проект Закону про місцевий 

референдум 

 Забезпечення дієвості засобів локальної 

демократії, комплексного правового 

регулювання питань 

підготовки і проведення місцевого 

референдуму та ухвалення спеціального 

закону з урахуванням вітчизняного 

досвіду, на основі міжнародних 

стандартів демократичних процедур.  

№ 5512 від 

19.05.2021 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

ІІІ Законопроект 

готується до 

розгляду 

Комітетом у 

першому читанні  
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14.  Проект Закону про статус 

народного депутата – 

засновника державної 

незалежності України 

Вшанування народних депутатів – 

засновників державної незалежності 

України та визначення їх правового 

статусу. 

№ 6493 від 

31.12.2021 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

ІІ  Законопроект 

готується до 

розгляду 

Комітетом у 

першому читанні 

15.  Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

державну службу" щодо 

впровадження єдиних 

підходів в оплаті праці 

державних службовців на 

основі класифікації посад 

 

Мета – запровадження нової 

моделі оплати праці 

державних службовців на 

основі класифікації посад, 

при якій стала частка 

заробітної плати державних 

службовців становить не 

менш як 70 відсотків, є 

стабільною та 

прогнозованою  

 

Предмет регулювання – 

система оплати праці 

державних службовців, яка 

ґрунтується на основі 

класифікації посад та 

забезпечує єдині підходи до 

визначення умов оплати 

праці та розмірів посадових 

окладів з урахуванням 

Каталогу типових посад 

державної служби і критеріїв 

віднесення до таких посад, 

співставлення рівня оплати 

праці типових посад 

Обґрунтування необхідності розроблення 

законопроекту: реалізація проекту закону 

має на меті зміну підходів до регулювання 

оплати праці у сфері державної служби 

шляхом запровадження прозорої та 

передбачуваної системи оплати праці 

державних службовців на основі 

класифікації посад. Зміна підходів до 

визначення умов оплати праці державних 

службовців здійснюється в рамках 

реформування системи оплати праці 

державних службовців відповідно до 

Стратегії реформування державного 

управління України на 20222025 роки, 

схваленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від  

21 липня 2021 року № 831, та Концепції 

реформування системи оплати праці 

державних службовців, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 27 травня 2020 року № 622.  

Очікувані правові наслідки: 

 забезпечення єдиних підходів до 

визначення умов оплати праці на посадах 

державної служби з однаковим рівнем 

відповідальності та функціональним 

навантаженням в різних державних 

органах на основі класифікації посад;  

в структурі заробітної плати державних 

службовців стала частка становить не 

менш як 70 відсотків.  

Інші наслідки: 

лютий 

 

№ 8222 від 

23.11.2022 

поданий КМУ 

НАДС 

(Кабінет Міністрів 

України) 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

I Законопроект 

готується до 

розгляду 

Комітетом у 

першому читанні 
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державної служби з 

приватним сектором України 

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. 

16.  Проекту 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 

У 2020 році визначено новий 

адміністративно-територіальний устрій 

для формування на новій територіальній 

основі спроможних територіальних 

громад, районних рад та органів 

виконавчої влади. Також внесено зміни до 

бюджетного законодавства (Закон 

України № 907-ІХ від 17 вересня 2020 

року), потребує актуалізації Закон 

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 положень у відповідність із 

бюджетним законодавством. 

№ 6281 від 

04.11.2021 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

I Законопроект 

готується до 

розгляду 

Комітетом у 

першому читанні 

Пропонується 

виключити цей 

законопроект із 

проекту Плану 

законопроектної 

роботи ВРУ на 

23р., відповідний 

лист скеровано 

до Мінрегіону 

17.  Проект Закону 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 

Очікувані правові наслідки: вносяться 

зміни до  

28 секторальних законодавчих актів: 

Земельного, Лісового, Водного, 

Цивільного кодексів України, Кодексу 

цивільного захисту, законів України "Про 

регулювання містобудівної діяльності", 

"Про автомобільні дороги", "Про 

Державний реєстр виборців", "Про 

військово-цивільні адміністрації", "Про 

№ 6282 від 

04.11.2021 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

I Законопроект 

готується до 

розгляду 

Комітетом у 

першому читанні 

Пропонується 

виключити цей 

законопроект із 

проекту Плану 

законопроектної 
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статус депутатів місцевих рад", "Про 

запобігання та протидію домашньому 

насильству", "Про фахову передвищу 

освіту", "Про підвищення доступності та 

якості медичного обслуговування у 

сільській місцевості", "Про реабілітацію у 

сфері охорони здоров’я", "Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми", "Про органи і 

служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей", "Про нотаріат", "Про 

освіту", "Про соціальні послуги", "Про 

позашкільну освіту", "Про дошкільну 

освіту" та інших законів України. 

Інші наслідки: 

визначаються однакові повноваження 

сільських селищних, міських рад та їх 

виконавчих органів (без розподілу на 

міські ради міст районного значення чи 

міст обласного значення, ради об’єднаних 

територіальних громад);  

розмежовуються повноваження сільських, 

селищних міських рад та їх виконавчих 

органів, районних та обласних рад, 

районних та обласних державних 

адміністрацій; 

усувається дублювання повноважень 

органів місцевого самоврядування різних 

рівнів. Зокрема, вилучено повноваження 

районних та/або обласних рад, які 

законодавством передано органам 

місцевого самоврядування базового рівня 

(у сфері містобудування та архітектури, 

дошкільної, позашкільної та загальної 

середньої освіти, управління земельними 

ресурсами). 

роботи ВРУ на 

23р., відповідний 

лист скеровано 

до Мінрегіону 

18.  Проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих 

актів України щодо 

розмежування функцій 

уповноважених органів 

Розмежування функцій уповноважених 

органів містобудування та архітектури, 

які є виконавчими органами сільської, 

селищної, міської ради з питань 

містобудування та архітектури та 

№ 5833 від 

30.07.2021 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

I Законопроект 

готується до 

розгляду 

Комітетом у 

першому читанні  
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містобудування та 

архітектури  

структурними підрозділами обласних та 

районних державних адміністрацій. 

розвитку та 

містобудування 

19.  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. 

№ 6319 від 

18.11.2021 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

II Законопроект 

готується до 

розгляду 

Комітетом у 

першому читанні 

20.  Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

місцеве самоврядування в 

Україні" щодо комунальної 

власності 

Законодавчо визначено поняття 

комунальної власності територіальних 

громад, спільної власності територіальних 

громад району, області, порядок набуття 

права комунальної власності, 

правонаступництва, володіння, 

користування, відчуження об’єктів 

комунальної власності. 

№ 6479 від 

28.12.2021 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

II Законопроект 

готується до 

розгляду 

Комітетом у 

першому читанні 

21.  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 

 

№ 7018 від 

04.02.2022 

поданий 

народними 

депутатами - 

членами 

Комітету 

Народні депутати 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

III Законопроект 

готується до 

розгляду 

Комітетом у 

першому читанні 

22.  Проект Закону про порядок 

вирішення питань 

адміністративно-

територіального устрою 

України 

Проектом акта вводяться поняття: 

адміністративно-територіального устрою 

України, адміністративно-територіальної 

одиниці, населеного пункту тощо; 

встановлюються: засади, на яких 

будується адміністративно-

територіальний устрій, органи, до 

повноважень яких належить розгляд і 

вирішення питань адміністративно-

територіального устрою, порядок 

утворення та ліквідації адміністративно-

№ 4664 від 

28.01.2021 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

I Законопроект 

готується до 

розгляду 

Комітетом у 

повторному 

першому читанні 
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територіальних одиниць, встановлення і 

зміни їх меж, віднесення населених 

пунктів до категорії сіл, селищ, міст, 

найменування і перейменування 

адміністративно-територіальних одиниць, 

визначення адміністративних центрів та 

затвердження територій територіальних 

громад;  

врегульовуються питання щодо 

Державного реєстру адміністративно-

територіальних одиниць та територій 

територіальних громад України. 

23.  Проект Закону про великий 

Державний Герб України 

Законодавче врегулювання питань опису, 

порядку використання та правового 

захисту великого Державного Герба 

України відповідно до статті 20 

Конституції України. 

№ 5712 від 

29.06.2021 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

ІІІ Законопроект 

готується до 

розгляду 

Комітетом у 

другому читанні 

24.  Проект Закону про 

парламентську службу 

З прийняттям наприкінці 2015 року 

Закону України "Про державну службу" 

(далі – Закон) та набранням ним чинності 

з 1 травня 2016 року розпочалася реформа, 

покликана забезпечити функціонування 

ефективної, професійної та політично 

неупередженої державної служби. Закон 

містить окремі норми, які вказують на те, 

що проходження державної служби в 

Апараті має свої особливості (див., 

наприклад, абзац другий частини 

одинадцятої статті 44, частини четверту і 

одинадцяту статті 91). Проте практичне 

застосування Закону свідчить, що 

особливостей проходження державної 

служби, патронатної служби в апараті 

органу законодавчої влади значно більше, 

ніж передбачено у Законі, і їх недостатньо, 

щоб врегулювати весь спектр 

специфічних завдань, які покладаються на 

службовців Апарату єдиного органу 

№ 4530 від 

21.12.2020 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

ІІІ  Законопроект 

готується до 

розгляду 

Комітетом у 

другому читанні 
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законодавчої влади, і пов’язаних з такими 

завданнями унікальних умов 

проходження служби. 

25.  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. 

№ 4254 від 

23.10.2020 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

I Законопроект 

готується до 

розгляду 

Комітетом у 

другому читанні 

26.  Проект Закону про службу в 

органах місцевого 

самоврядування (нова 

редакція)  

Прийняття законопроекту зумовлено 

необхідністю 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 дасть змогу 

покращити умови оплати праці посадових 

осіб місцевого самоврядування. 

Приведення у відповідність із вимогами 

бюджетного законодавства та нової 

системи адміністративно-територіального 

устрою.  

Очікувані правові наслідки: 

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;   

№ 6504 від 

05.01.2022 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

I Законопроект 

готується до 

розгляду 

Комітетом у 

другому читанні 
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запровадження сучасних інструментів 

управління персоналом.  

Інші наслідки:  

залученість громадян до управління 

справами на рівні громад; 

заохочення службовців місцевого 

самоврядування до проходження служби 

та просування. 

27.  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 

Інші наслідки:  

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; 

удосконалення процедури обстеження 

об’єктів, прийнятих в експлуатацію в 

установленому законодавством порядку. 

№ 6383 від 

03.12.2021 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

I Законопроект 

готується до 

розгляду 

Комітетом у 

другому читанні 

28.  Проект Закону про 

здійснення комплексної 

реконструкції кварталів 

(мікрорайонів) застарілого 

житлового фонду 

Проектом акта пропонується викласти в 

новій редакції Закон України від 22 

грудня 2006 року № 525-V "Про 

комплексну реконструкцію кварталів 

(мікрорайонів) застарілого житлового 

фонду" з метою поліпшення житлових 

умов мешканців, гарантій та захисту їх 

прав власності та користування на об’єкти 

нерухомого майна, розташованого в 

межах кварталу (мікрорайону) застарілого 

житлового фонду. 

№ 6458 від 

22.12.2021 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

I Законопроект 

готується до 

розгляду 

Комітетом у 

другому читанні 

29.  Проект Закону про 

особливості стимулювання 

регіонального розвитку 

Удосконалення механізмів стимулювання 

розвитку регіонів та окремих типів 

територій, що потребують особливої 

уваги з боку держави, та застосування 

спеціальних заходів стимулювання їх 

розвитку на основі програмно-цільового 

№ 5649 від 

10.06.2021 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

I Законопроект 

знято з розгляду 
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підходу до розв’язання проблем 

соціально-економічного розвитку. 

розвитку та 

містобудування 

30.  Проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих 

актів України щодо 

забезпечення реалізації 

житлових прав мешканців 

гуртожитків  

Розроблення проекту Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення 

реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків обумовлено необхідністю 

удосконалення норм і положень Закону 

України від 4 вересня  

2008 року № 500-VI "Про забезпечення 

реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків" та Закону України від 5 

квітня 2017 року № 1999-VIII "Про 

внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення 

реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків". 

№ 6247 від 

01.11.2021 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

I Законопроект 

знято з розгляду 

31.  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 

З метою увічнення пам’яті осіб, які 

загинули під час участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні 

її проведення чи здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації проти 

України у Донецькій та Луганській 

областях встановлено 3287 меморіальних 

дошок у населених пунктах України. 

Разом з тим, відсутній єдиний підхід серед 

населених пунктів України до порядку 

встановлення, утримання та демонтажу 

пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дошок на території 

населених пунктів з метою увічнення 

пам’яті захисників України. Не 

врегулювання питання на державному 

рівні підриває довіру до державної влади, 

створює негативні наслідки у вигляді 

правопорушень та конфліктних ситуацій. 

Запровадження єдиного порядку 

встановлення пам’ятних знаків, 

№ 6483 від 

29.12.2021 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

I Законопроект 

знято з розгляду 
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меморіальних та інформаційних дошок 

приведе до більш ефективного процесу 

увічнення пам’яті захисників України, які 

загинули (померли) під час участі в 

антитерористичній операції та/або 

операції Об’єднаних сил, та в свою чергу 

зробить зазначений процес більш 

передбачуваним та зрозумілим для всіх 

зацікавлених сторін механізм 

встановлення, утримання та демонтажу 

пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дошок на території 

населених пунктів України з метою 

увічнення пам’яті захисників України.  

Очікувані правові наслідки: 

створення законодавчих передумов для 

встановлення єдиного для всіх населених 

пунктів України порядку розміщення 

пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дошок.  

Інші наслідки:  

створення єдиного підходу серед 

населених пунктів України до порядку 

встановлення, утримання та демонтажу 

пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дошок на території 

населених пунктів з метою увічнення 

пам’яті захисників України. 

32.  Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

поховання та похоронну 

справу" 

 

Мета – удосконалення 

законодавства в сфері 

поховання, направлене на 

вирішення проблемних 

питань в сфері поховання, 

зокрема, нестачі місць для 

поховання в зв’язку з 

Обґрунтування необхідності розроблення 

законопроекту: головною проблемою в 

галузі поховання є нестача місць для 

поховання в зв’язку з обмеженістю 

земельних ресурсів. У більшості великих 

міст з кожним роком залишається все 

менше вільних ділянок для нових 

поховань на діючих кладовищах, а нові 

кладовища органам місцевого 

самоврядування доводиться створювати у 

дуже віддалених від населеного пункту 

місцях з невдосконаленими під’їздами. 

лютий 

 

7034 від 

09.02.2022 

поданий КМУ 

Мінрегіон  

(Кабінет Міністрів 

України) 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

I Законопроект 

знято з розгляду 
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обмеженістю земельних 

ресурсів; врегулювання 

відносин, пов’язаних з 

доставкою тіл померлих до 

місць їх зберігання та 

оплатою цієї послуги; 

запровадження прозорого 

механізму надання 

адміністративних послуг; 

удосконалення положень 

регламентованого порядку з 

безоплатного поховання 

померлих пільгової категорії 

громадян 

 

Предмет регулювання – 

правовідносини у сфері 

надання ритуальних послуг 

Наразі існує необхідність в будівництві 

понад 515 кладовищ в населених пунктах 

України; відсутність крематоріїв 

(спеціальних інженерних споруд з 

устаткуванням, призначеним для 

спалювання трун із тілами померлих) в 

населених пунктах з великою кількістю 

населення, особливо у містах обласного 

підпорядкування; відсутність 

інвестиційних передумов для будівництва 

крематоріїв, що допомогло б частково 

вирішити проблему дефіциту земельних 

ресурсів; питання збереження та охорони 

місць поховань. Із понад 33 тис. кладовищ 

лише близько 80 % забезпечено 

необхідними елементами благоустрою 

(огорожа, під’їзна дорога). Через брак 

коштів у місцевих бюджетах на 

благоустрій кладовищ виділяється лише 

4050% фактичної потреби, внаслідок 

чого кладовища в нічний час не 

освітлюються і не охороняються. 

Території закритих кладовищ 

перебувають у занедбаному стані, а самі 

вони приречені на самознищення; 

невизначеність питання доставки тіл 

померлих до моргів та бюро судово-

медичної експертизи та оплати цієї 

послуги; невизначеність процедури 

надання адміністративних послуг у сфері 

поховання; неузгодження положень 

законодавства з безоплатного поховання 

померлих пільгової категорії громадян; 

вироблення єдиних підходів до виявлених 

несанкціонованих місць поховань. 

Очікувані правові наслідки:  

проектом закону вносяться зміни до 

окремих положень Закону України "Про 

поховання та похоронну справу". 

Інші наслідки:  
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прийняття законопроекту дозволить 

вирішити проблеми у 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 оплатою цієї послуги;   

запровадження прозорого механізму 

надання адміністративних послуг; 

удосконалення положень 

регламентованого порядку з безоплатного 

поховання померлих пільгової категорії 

громадян. 

33.  Проект Закону про внесення 

змін до Виборчого кодексу 

України 

Вдосконалення положень Виборчого 

кодексу з метою врахування кращого 

європейського досвіду та міжнародних 

виборчих стандартів. 

серпень Народні депутати  

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

IV Законопроект не 

внесено 

суб’єктом права 

законодавчої 

ініціативи на 

розгляд ВРУ (не 

зареєстровано) 

34.  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 Народні депутати 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

IV Законопроект не 

внесено 

суб’єктом права 

законодавчої 

ініціативи на 

розгляд ВРУ (не 

зареєстровано) 

35.  Проект Закону про 

приведення деяких законів 

України у відповідність із 

Законом України "Про 

адміністративну процедуру" 

Обґрунтування необхідності розроблення 

законопроекту: забезпечити 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) 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

протягом 

місяця з дня 

реєстрації 

проекту 

закону 

Законопроект не 

внесено 

суб’єктом права 

законодавчої 

ініціативи на 

розгляд ВРУ (не 

зареєстровано) 
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розвитку та 

містобудування 

36.  Проект Закону про державні 

символи, порядок їх 

використання і захисту 

Врегулювання на законодавчому рівні 

опису, порядку використання та захисту 

державних символів України. 

червень Народні депутати 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

IV Законопроект не 

внесено 

суб’єктом права 

законодавчої 

ініціативи на 

розгляд ВРУ (не 

зареєстровано) 

37.  Проект Закону про 

розмежування повноважень 

місцевих державних 

адміністрацій та інших 

органів виконавчої влади у 

зв’язку з прийняттям нової 

редакції Закону України 

"Про місцеві державні 

адміністрації" 

 

Мета – розподіл 

повноважень між місцевими 

державними адміністраціями 

та територіальними 

органами центральних 

органів виконавчої влади 

 

Предмет регулювання – 

правовідносини, що 

виникають під час 

здійснення повноважень 

місцевими державними 

адміністраціями та 

територіальними органами 

центральних органів 

виконавчої влади 

Обґрунтування необхідності розроблення 

законопроекту: через нерозмежованість 

повноважень мають місце компетенційні 

спори між місцевими державними 

адміністраціями та територіальними 

органами центральних органів виконавчої 

влади з питань реалізації державної та 

галузевих політик. Спільною 

парламентсько-урядовою робочою 

групою підготовлено законопроект (р. № 

4298), яким, зокрема, пропонується 

визначити загальні засади здійснення та 

коло повноважень місцевих державних 

адміністрацій. У разі прийняття 

законопроекту із тексту закону буде 

вилучено їх повноваження у галузевих 

сферах, що має наслідком потребу 

внесення змін до близько 300 законів 

України. Прийняття законопроекту р. № 

4298 Верховною Радою України у 

другому читанні і в цілому очікується до 

кінця  

2022 року. 

Очікувані правові наслідки:  

прийняття закону дозволить забезпечити 

усунення спорів щодо компетенції між 

відповідними органами, які мають наразі 

листопад Мінрегіон  

(Кабінет Міністрів 

України) 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

IV Законопроект не 

внесено 

суб’єктом права 

законодавчої 

ініціативи на 

розгляд ВРУ (не 

зареєстровано) 
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місце при реалізації державної та 

галузевих політик. 

Інші наслідки: 

 реалізація положень закону не потребує 

додаткових видатків з Державного 

бюджету України та місцевих бюджетів. 

38.  Проект Закону про сприяння 

постраждалим інвесторам у 

добудові проблемних 

об’єктів незавершеного 

багатоквартирного 

житлового будівництва 

Обґрунтування необхідності розроблення 

законопроекту: врегулювання 

правовідносин, що виникли при 

порушенні термінів введення в 

експлуатацію об’єктів багатоквартирного 

житлового будівництва, які будуються або 

побудовані із залученням коштів фізичних 

та/або юридичних осіб. 

лютий Мінрегіон  

(Кабінет Міністрів 

України) 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

I Законопроект не 

внесено 

суб’єктом права 

законодавчої 

ініціативи на 

розгляд ВРУ (не 

зареєстровано) 

39.  Проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих 

актів України щодо 

земельних ділянок 

багатоквартирних будинків 

 

Мета – 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 

 

Предмет регулювання – 

правовідносини, що 

виникають під час реалізації 

прав на отримання у 

користування чи власність 

земельних ділянок 

Обґрунтування необхідності розроблення 

законопроекту: процедура прийняття 

рішення ускладнена бюрократичними 

вимогами та є застарілою, що значно 

утруднює, а інколи унеможливлює 

створення об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку та обрання 

інших форм управління співвласниками 

багатоквартирних будинків. 

Проектом акта передбачається: 

запровадити голосування у 

багатоквартирному будинку з 

використанням електронних сервісів, 

електронного цифрового підпису; 

усунути у законодавстві положення, що 

неоднозначно розуміються окремими 

державними реєстраторами. 

Очікувані правові наслідки:  

порядок прийняття співвласниками 

багатоквартирного будинку рішень з 

питань управління таким будинком 

визначений Законом України "Про 

особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку" та Законом 

березень Мінрегіон  

(Кабінет Міністрів 

України) 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

Комітет з питань 

енергетики та 

житлово-комунальних 

послуг 

III Законопроект не 

внесено 

суб’єктом права 

законодавчої 

ініціативи на 

розгляд ВРУ (не 

зареєстровано) 
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України "Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку" (для 

будинків, в яких утворено та діє ОСББ). 

Інші наслідки:  

спростити процедури прийняття рішень 

співвласниками багатоквартирного 

будинку (у т.ч. об’єднань співвласників 

багатоквартирного будинку) та порядку 

створення і діяльності об’єднань 

співвласників багатоквартирного 

будинку. Реалізація проекту акта не 

потребуватиме додаткових витрат з 

державного бюджету. 

40.  Проект Закону про 

Житловий кодекс України 

 

Мета – нормативне 

удосконалення та 

кодифікація житлового 

законодавства для належного 

захисту прав та інтересів 

громадян і підвищення їх 

добробуту як однієї з умов 

забезпечення соціально-

економічного розвитку 

країни 

 

Предмет регулювання – 

правовідносини, що 

виникають під час реалізації 

житлових прав 

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: 

законопроектом 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 

багатоквартирному будинку; 

забезпечення схоронності житлового 

фонду, його експлуатація та ремонт. 

травень Мінрегіон  

(Кабінет Міністрів 

України) 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

III Законопроект не 

внесено 

суб’єктом права 

законодавчої 

ініціативи на 

розгляд ВРУ (не 

зареєстровано) 
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Інші наслідки:  

Житловий кодекс України забезпечить 

створення правового поля, застосування 

якого дозволить громадянам України 

реалізувати своє конституційне право на 

житло, передбачене статтею 47 

Конституції України, а також врегулює 

питання ефективного утримання та 

збереження наявного житлового фонду. 

Проект акта удосконалить здійснення 

права власності співвласниками у 

багатократних будинках, систематизує 

законодавство щодо об’єднання 

співвласників багатоквартирного 

будинку. 

41.  Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

військово-цивільні 

адміністрації" щодо 

повноважень військово-

цивільних адміністрацій 

 

Мета – визначення 

повноважень ВЦА 

 

Предмет регулювання – 

правовідносини, що 

виникають під час 

здійснення ВЦА своїх 

повноважень 

Обґрунтування необхідності розроблення 

законопроекту: законопроектом 

пропонується розширити повноваження 

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". 

Правові наслідки:  

внесення змін до Закону України "Про 

військово-цивільні адміністрації".  

Очікувані результати: 

розширення повноважень військово-

цивільних адміністрацій. 

вересень Мінрегіон  

(Кабінет Міністрів 

України) 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

IV Законопроект не 

внесено 

суб’єктом права 

законодавчої 

ініціативи на 

розгляд ВРУ (не 

зареєстровано) 

42.  Проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих 

актів України щодо 

створення Реєстру 

адміністративно-

територіальних одиниць та 

територій територіальних 

громад, Реєстру адрес, 

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 Народні депутати 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування   

II Законопроект не 

внесено 

суб’єктом права 

законодавчої 

ініціативи на 

розгляд ВРУ (не 

зареєстровано) 
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Реєстру будівель та споруд у 

складі Єдиної державної 

електронної системи у сфері 

містобудування та 

удосконалення порядку 

ведення цієї системи 

Комітет з питань 

цифрової 

трансформації 

43.  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 вітчизняними 

асоціаціями органів місцевого 

самоврядування різного рівня. 

березень Народні депутати 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

III Законопроект не 

внесено 

суб’єктом права 

законодавчої 

ініціативи на 

розгляд ВРУ (не 

зареєстровано) 

44.  Проект Закону про міські 

агломерації 

Законодавче визначення правового 

статусу міських агломерацій, 

встановлення порядку їх створення та 

функціонування. 

березень Народні депутати 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

III Законопроект не 

внесено 

суб’єктом права 

законодавчої 

ініціативи на 

розгляд ВРУ (не 

зареєстровано) 

45.  Проект Закону про гірські 

території 

Створення необхідних організаційних, 

правових та фінансових умов для сталого 

розвитку гірських територій. 

березень Народні депутати 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

III Законопроект не 

внесено 

суб’єктом права 

законодавчої 

ініціативи на 

розгляд ВРУ (не 

зареєстровано) 

46.  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 

вересень Народні депутати 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

IV Законопроект не 

внесено 

суб’єктом права 

законодавчої 

ініціативи на 
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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. 

розвитку та 

містобудування 

розгляд ВРУ (не 

зареєстровано) 

47.  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 Народні депутати 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

IV Законопроект не 

внесено 

суб’єктом права 

законодавчої 

ініціативи на 

розгляд ВРУ (не 

зареєстровано) 

48.  Проект Закону про 

Загальнодержавну цільову 

програму з 

термомодернізації будівель 

на період до 2030 року 

Мета – прийняття 

Загальнодержавної цільової 

програми з 

термомодернізації будівель 

Предмет регулювання – 

правовідносини, що 

виникають у процесі 

реалізації проектів 

енергоефективності 

Обґрунтування необхідності розроблення 

законопроекту: на сьогодні відсутній 

комплексний та системний підхід до 

формування та реалізації політики в сфері 

забезпечення енергетичної ефективності 

будівель, а також визначення цілей, 

пріоритетів, інструментів та механізмів 

фінансування щодо їх досягнення. 

 

Очікувані результати:  

прийняття програми забезпечить 

стабільність джерел фінансування заходів 

з енергоефективності. Потребуватиме 

фінансування з державного бюджету. 

липень Мінрегіон 

(Кабінет Міністрів 

України) 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

III Законопроект не 

внесено 

суб’єктом права 

законодавчої 

ініціативи на 

розгляд ВРУ (не 

зареєстровано) 

49.  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 

травень Народні депутати 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

II Законопроект не 

внесено 

суб’єктом права 

законодавчої 

ініціативи на 

розгляд ВРУ (не 

зареєстровано) 
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послуги з управління багатоквартирним 

будинком при встановленні тарифів на 

утримання будинку. 

50.  Проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих 

актів України щодо 

збереження традиційного 

характеру середовища та 

протидії хаотичній забудові 

Мета – впровадження 

цілеспрямованої політики 

держави в сфері нерухомої 

культурної спадщини із 

розуміння спільного 

культурного надбання і 

розподіленої 

відповідальності, 

впровадження високого 

пріоритету культурної 

спадщини, підвищення рівня 

суспільної свідомості, 

забезпечення доступності 

культурної спадщини, 

інституційної спроможності 

органів охорони культурної 

спадщини, унормування 

правил та процедур ведення 

господарської діяльності та 

будівництва на захищених 

територіях 

Предмет регулювання – 

правові відносини у сфері 

охорони культурної 

спадщини 

Обґрунтування необхідності розроблення 

законопроекту: невідповідність 

містобудівного та пам’яткоохоронного 

законодавства. Така ж ситуація наразі є і в 

співвідношенні пам’яткоохоронного 

законодавства і земельного, а саме – 

складному механізмі включення 

обмежень у використанні земель 

історико-культурного призначення та 

інших режимоутворюючих об’єктів 

культурної спадщини до Державного 

земельного кадастру. Також характерною 

особливістю сучасної системи обліку 

культурної спадщини є її статичність. 

Очікувані правові наслідки:  

ефективний захист нерухомої культурної 

спадщини; зниження ризиків забудови 

територій населених пунктів, занесених 

до Списку історичних населених місць 

України, без дотримання основних засад 

містобудівної діяльності; збереження 

нерухомої культурної спадщини та 

історичного середовища; підвищення 

якості надання адміністративних та інших 

визначених законом послуг у сфері 

охорони культурної спадщини; зниження 

корупційних ризиків при наданні 

адміністративних послуг у сфері охорони 

культурної спадщини; забезпечення 

публічності відносин у сфері охорони 

культурної спадщини; відкритість та 

доступність інформації про стан 

збереження об’єктів культурної спадщини 

та інших територій, які охороняються 

законом. 

лютий МКІП 

(Кабінет Міністрів 

України) 

Комітет з питань 

організації державної 

влади, місцевого 

самоврядування, 

регіонального 

розвитку та 

містобудування 

Комітет з питань 

гуманітарної та 

інформаційної 

політики 

II Законопроект не 

внесено 

суб’єктом права 

законодавчої 

ініціативи на 

розгляд ВРУ (не 

зареєстровано) 

 


