
станом на 1січня 2023  року    

 

СТАН РОЗГЛЯДУ ЗАКОНОПРОЕКТІВ,  

 які знаходяться на опрацюванні в Комітеті з питань організації державної влади,  

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

 

РОЗДІЛ I.    ЗАКОНОПРОЕКТИ, ЯКІ ОТРИМАЛИ ВИСНОВОК КОМІТЕТУ 

          І ПІДГОТОВЛЕНІ ДО РОЗГЛЯДУ ПАРЛАМЕНТОМ 
 

КОМІТЕТ ВИЗНАЧЕНО ГОЛОВНИМ  
 

реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включен

ня до 

порядку 

денного 

сесії  

 

1) законопроекти, підготовлені Комітетом до розгляду у першому читанні 

№5079 

16.02.21 

н.д. 

А.Клочко 

В.Безгін 

Проект Постанови про перейменування села 

Поминик Уманського району Черкаської області 

03.02.21 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду прийняти за основу та в цілому 

відповідний проект Постанови. 

- 

№4582 

13.01.21 

н.д. 

В.В’ятрович 

В.Безгін 

М.Потураєв 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо посилення відкритості роботи органів 

місцевого самоврядування та Верховної Ради 

України  

09.03.21 – ГНЕУ: не підтримує поданий 

законопроект. 

 

17.03.21 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за 

основу. 

вкл. 

№4582-1 

19.01.21 

н.д. 

Т.Плачкова 

Проект Закону про внесення змін до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» щодо 

гласності в роботі органів місцевого самоврядування 

09.03.21 – ГНЕУ: не підтримує поданий 

законопроект. 

17.03.21 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду в першому читанні відхилити. 

вкл. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/25509
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70812
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70850


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включен

ня до 

порядку 

денного 

сесії  

А.Скороход 

Ю.Загородній 

Г.Мазурашу 

В.Крейденко 

№5052 

09.02.21 

КМУ 

Д.Шмигаль 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо позбавлення 

Кабінету Міністрів України невластивих 

повноважень 

24.03.21 – ГНЕУ: остаточного висновку щодо 

прийняття/не прийняття експертами управління 

не запропоновано. 

 

14.04.21 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за 

основу. 

вкл. 

№4256 

23.10.20 

н.д. 

В.Цабаль 

Р.Лозинський 

Проект Закону про внесення змін до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» щодо 

забезпечення прозорості та відкритості місцевих рад 

шляхом визначення відповідальних осіб за 

оприлюднення результатів поіменних голосувань 

22.03.21 – ГНЕУ: остаточного висновку щодо 

прийняття/не прийняття експертами управління 

не запропоновано. 

 

14.04.21 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за 

основу і в цілому. 

вкл. 

№4524 

18.12.20 

н.д. 

Т.Плачкова 

С.Мінько 

М.Бужанський 

Ю.Камельчук 

Ю.Заславський 

Ю.Загородній 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо доступу до технічних умов та їх 

оприлюднення 

26.04.21 – ГНЕУ: остаточного висновку щодо 

прийняття/не прийняття експертами управління 

не запропоновано. 

 

28.04.21 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за 

основу. 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71068
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70237
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70710


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включен

ня до 

порядку 

денного 

сесії  

№5802 

19.07.21 

н.д. 

А.Загоруйко 

Д.Чорний 

А.Клочко 

В.Безгін та 

інші  

Проект Закону про внесення змін до Закону України 

«Про всеукраїнський референдум»  щодо підписних 

електронних даних 

 

26.08.21 – ГНЕУ: остаточного висновку щодо 

прийняття/не прийняття експертами управління 

не запропоновано. 

 

08.09.21 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за 

основу та в цілому. 

вкл. 

№5469 

05.05.21 

КМУ 

Д.Шмигаль 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо організації діяльності Кабінету 

Міністрів України та центральних органів 

виконавчої влади 

 

10.06.21 – ГНЕУ: остаточного висновку щодо 

прийняття/не прийняття експертами управління 

не запропоновано. 

16.06.21 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за 

основу. 

14.09.21 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за 

основу (уточнення висновку). 

вкл. 

№6109  

27.09.21 

н.д. 

А.Клочко 

В.Безгін 

Проект Постанови про перейменування селища 

Ленінка Гайсинського району Вінницької області 

22.09.21 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду прийняти за основу та в цілому. 

- 

№6219  

25.10.21 

н.д. 

А.Клочко 

В.Безгін 

 

Проект Постанови про перейменування села 

Новгородківка Мелітопольського району 

Запорізької області 

20.10.21 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду прийняти в цілому відповідний 

проект Постанови. 

- 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72569
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71849
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/27813
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/28090


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включен

ня до 

порядку 

денного 

сесії  

№6220 

н.д. 

25.10.21 

А.Клочко 

В.Безгін 

 

Проект Постанови про перейменування села Латівка 

Одеського району Одеської області 

 

20.10.21 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду прийняти в цілому відповідний 

проект Постанови. 

- 

№5817 

22.07.21 

н.д.  

Р.Лозинський 

Проект Закону про внесення змін до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» щодо 

проведення дистанційних засідань 

03.11.21 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за 

основу та в цілому. 

 

вкл. 

№6270 

03.11.21 

н.д. 

А.Клочко 

Проект Постанови про звільнення Греня В.В. з 

посади члена Центральної виборчої комісії 

03.11.21 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду прийняти в цілому відповідний 

проект Постанови. 

- 

№6159 

08.10.21 

н.д. 

С.Лабазюк 

Т.Батенко 

С.Швець 

С.Кузьміних 

О.Кулініч 

Л.Білозір  

В.М’ялик 

інші 

Проект Закону про внесення змін до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» щодо 

розподілу видатків з утримання комунальних 

підприємств, установ та організацій, які 

обслуговують жителів двох і більше громад 

23.12.12 – ГНЕУ: остаточного висновку щодо 

прийняття/не прийняття експертами управління 

не запропоновано. 

15.12.21 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду в першому читанні направити до 

Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

для підготовки на повторне перше читання. 

вкл. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/28086
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72589
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/28211
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/27940


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включен

ня до 

порядку 

денного 

сесії  

№6058 

15.09.21 

н.д. 

А.Загоруйко 

А.Клочко 

Проект Постанови про призначення позачергових 

виборів депутатів Прилуцької міської ради 

Прилуцького району Чернігівської області 

 

08.09.21 - Комітет пропонує за наслідками 

розгляду прийняти в цілому відповідний 

проект Постанови. 

26.01.22 – Комітет рекомендує змінити 

запропоновану в них дату призначення 

виборів на 30 жовтня 2022 року. 

- 

№6116 

28.09.21 

н.д. 

А.Загоруйко 

А.Клочко 

 

Проект Постанови про призначення позачергових 

виборів Криворізького міського голови 

Криворізького району Дніпропетровської області 

22.09.21 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду прийняти в цілому відповідний 

проект Постанови. 

26.01.22 – Комітет рекомендує змінити 

запропоновану в них дату призначення 

виборів на 30 жовтня 2022 року. 

- 

№6380 

02.12.21 

н.д. 

А.Загоруйко 

А.Клочко 

Проект Постанови про призначення позачергових 

виборів Володарського селищного голови 

Білоцерківського району Київської області 

01.12.21 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду прийняти в цілому відповідний 

проект Постанови. 

26.01.22 – Комітет рекомендує змінити 

запропоновану в них дату призначення 

виборів на 30 жовтня 2022 року. 

- 

№6448 

20.12.21 

н.д. 

А.Загоруйко 

А.Клочко 

Проект Постанови про призначення позачергових 

виборів Миколаївського сільського голови 

Дніпровського району Дніпропетровської області 

 

15.12.21 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду прийняти в цілому відповідний 

проект Постанови. 

26.01.22 – Комітет рекомендує змінити 

запропоновану в них дату призначення 

виборів на 30 жовтня 2022 року. 

- 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72771
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72891
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73340
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73474


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включен

ня до 

порядку 

денного 

сесії  

№6449 

20.12.21 

н.д. 

А.Загоруйко 

А.Клочко 

Проект Постанови про призначення позачергових 

виборів Тереблеченського сільського голови 

Чернівецького району Чернівецької області 

 

15.12.21 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду прийняти в цілому відповідний 

проект Постанови. 

26.01.22 – Комітет рекомендує змінити 

запропоновану в них дату призначення виборів на 

30 жовтня 2022 року. 

- 

№6162 

11.10.21 

н.д. 

М.Бардіна 

М.Нікітіна 

інші 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо присвоєння почесного 

звання «Батько-герой»  

26.01.22 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за 

основу. 

вкл. 

№7006 

03.02.22 

н.д. 

А.Загоруйко 

А.Клочко 

Проект Постанови про призначення позачергових 

виборів Запорізького міського голови Запорізького 

району Запорізької області  

 

26.01.22 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду прийняти в цілому відповідний 

проект Постанови. 

- 

№7013 

03.02.22 

н.д. 

А.Загоруйко 

А.Клочко 

Проект Постанови про призначення позачергових 

виборів Седнівського селищного голови 

Чернігівського району Чернігівської області  

26.01.22 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду прийняти в цілому відповідний 

проект Постанови. 

- 

№7014 

03.02.22 

н.д. 

А.Загоруйко 

А.Клочко 

Проект Постанови про призначення позачергових 

виборів Цебриківського селищного голови 

Роздільнянського району Одеської області  

26.01.22 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду прийняти в цілому відповідний 

проект Постанови. 

- 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73476
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72967
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38921
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38925
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38924


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включен

ня до 

порядку 

денного 

сесії  

№7015 

03.02.22 

н.д. 

А.Загоруйко 

А.Клочко 

Проект Постанови про призначення позачергових 

виборів Свалявського міського голови 

Мукачівського району Закарпатської області  

26.01.22 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду прийняти в цілому відповідний 

проект Постанови. 

- 

№7016 

03.02.22 

н.д. 

А.Загоруйко 

А.Клочко 

Проект Постанови про призначення позачергових 

виборів Бердянського міського голови Бердянського 

району Запорізької області  

26.01.22 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду прийняти в цілому відповідний 

проект Постанови. 

- 

№7017 

03.02.22 

н.д. 

А.Загоруйко 

А.Клочко 

Проект Постанови про призначення позачергових 

виборів Золотопотіцького селищного голови 

Чортківського району Тернопільської області  

26.01.22 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду прийняти в цілому відповідний 

проект Постанови. 

- 

№7032 

09.02.22 

н.д. 

А.Загоруйко 

А.Клочко 

Проект Постанови про призначення позачергових 

виборів Коровинського сільського голови 

Роменського району Сумської області 

02.02.22 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду прийняти в цілому відповідний 

проект Постанови. 

- 

№5875 

30.08.21 

доопрацьовани

й від 20.12.2021 

КМУ 

Д.Шмигаль 

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про 

всеукраїнський референдум»  

01.02.22 – ГНЕУ: остаточного висновку щодо 

прийняття/не прийняття експертами управління 

не запропоновано. 

20.10.21 – розгляд законопроекту перенесено. 

02.02.22 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за 

основу. 

вкл. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38923
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38922
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38926
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38956
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/27584


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включен

ня до 

порядку 

денного 

сесії  

№6496 

04.01.22 

КМУ  

Д.Шмигаль 

Проект Закону про внесення змін до Закону України 

«Про державну службу» щодо удосконалення 

порядку вступу, проходження, припинення 

державної служби  

22.02.22 – ГНЕУ: остаточного висновку щодо 

прийняття/не прийняття експертами управління 

не запропоновано. 

23.02.22 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за 

основу. 

вкл. 

№5049 

08.02.21 

н.д. 

А.Костюх 

О.Корнієнко 

С.Мінько та 

інші 

Проект Закону про внесення змін до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» щодо 

використання державних символів України та 

символів іноземних держав органами місцевого 

самоврядування 

29.04.21 – ГНЕУ: не підтримує вирішення 

порушеного у законопроекті питання у 

пропонований спосіб. 

29.06.22 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за 

основу і в цілому з урахуванням пропозицій 

Комітету. 

вкл. 

№5049-1 

16.02.21 

н.д. 

О.Волошин 

Проект Закону про внесення змін до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»  щодо 

використання органами місцевого самоврядування 

державних символів України, символів іноземних 

держав та символіки корінних народів або народів 

національних меншин України 

29.04.21 – ГНЕУ: не підтримує вирішення 

порушеного у законопроекті питання у 

пропонований спосіб. 

29.06.22 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду в першому читанні відхилити. 

вкл. 

№7029 

08.02.22 

н.д. 

Д.Нальотов 

О.Літвінов 

М.Крячко 

А.Клочко 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо спрощення управління 

багатоквартирними будинками 

21.07.22 – ГНЕУ: остаточного висновку щодо 

прийняття/не прийняття експертами управління 

не запропоновано. 

22.07.22 – Комітет пропонує за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за 

основу. 

вкл. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38730
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/25483
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/25573
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38938


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включен

ня до 

порядку 

денного 

сесії  

О.Шуляк 

Д.Микиша 

та інші 

№7618 

01.08.22 

н.д.  

О.Шуляк  

та інші  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо інформування споживачів про 

виробників будівельної продукції, які пов'язані 

економічними зв'язками з державою – агресором  

10.08.22 - ГНЕУ: остаточного висновку щодо 

прийняття/не прийняття експертами управління 

не запропоновано. 

05.09.22 - Комітет пропонує за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за 

основу з доопрацюванням положень 

відповідно до ч. 1 ст. 116 Регламенту 

Верховної Ради України. 

вкл. 

№7654 

10.08.22 

н.д. 

А.Клочко 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України стосовно уніфікації вимог до керівників 

окремих державних органів  

04.09.22 - ГНЕУ: остаточного висновку щодо 

прийняття/не прийняття експертами управління 

не запропоновано. 

05.09.22 - Комітет пропонує за результатами 

розгляду в першому читанні прийняти за 

основу. 

вкл. 

№7654-1 

26.08.22 

н.д. 

А.Радіна 

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України стосовно уніфікації вимог до керівників 

окремих державних органів 

 

 

04.09.22 - ГНЕУ: остаточного висновку щодо 

прийняття/не прийняття експертами управління 

не запропоновано. 

05.09.22 - Комітет пропонує за результатами 

розгляду в першому читанні відхилити. 

вкл. 

№7283 

13.04.22 

н.д. 

Проект Закону про внесення змін до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та інших 

19.04.22 - ГНЕУ: остаточного висновку щодо 

прийняття/не прийняття експертами управління 

не запропоновано. 

вкл. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40158
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40215
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39362


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включен

ня до 

порядку 

денного 

сесії  

Л.Білозір 

Р.Лозинський 

В.Безгін 

А.Загоруйко 

О.Качура 

Д.Микиша 

О.Літвінов 

О.Аліксійчук 

А.Клочко 

законодавчих актів України щодо народовладдя на 

рівні місцевого самоврядування 

03.11.22 - Комітет пропонує за результатами 

розгляду в першому читанні прийняти за 

основу. 

№7476 

20.06.22 

КМУ 

Д.Шмигаль 

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо наслідків ухвалення судом рішення 

про заборону політичної партії для статусу депутатів 

місцевих рад 

19.04.22 - ГНЕУ: остаточного висновку щодо 

прийняття/не прийняття експертами управління 

не запропоновано. 

16.11.22 - Комітет пропонує за результатами 

розгляду в першому читанні прийняти за 

основу з доопрацюванням відповідно до 

частини першої статті 116 Регламенту 

Верховної Ради України. 

 

вкл. 

№7476-1 

27.06.22 

н.д. 

Г.Мамка  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо наслідків 

ухвалення судом рішення про заборону політичної 

партії для статусу депутатів місцевих рад 

19.04.22 - ГНЕУ: остаточного висновку щодо 

прийняття/не прийняття експертами управління 

не запропоновано. 

16.11.22 - Комітет пропонує за результатами 

розгляду в першому читанні відхилити. 

вкл. 

№7476-2 

04.07.22 

н.д. 

О.Літвінов  

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо визначення 

правових наслідків ухвалення судом рішення про 

заборону політичної партії для статусу депутатів 

місцевих рад 

19.04.22 - ГНЕУ: остаточного висновку щодо 

прийняття/не прийняття експертами управління 

не запропоновано. 

16.11.22 – Комітет пропонує за результатами 

розгляду в першому читанні відхилити. 

вкл. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39839
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39872
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39929


реєстр. №….., 

дата реєстрації 

проекту, 

 суб’єкт 

внесення 

 

 

Питання,  

які виносяться на розгляд Комітету 

 

Стан розгляду 

Відмітка 

про 

включен

ня до 

порядку 

денного 

сесії  

№7476-3 

05.07.22 

н.д. 

Т.Плачкова 

Д.Ісаєнко 

О.Лукашев 

О.Мороз 

Є.Яковенко 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо правових 

наслідків заборони політичної партії за рішення 

суду для депутатів місцевих рад 

19.04.22 –  ГНЕУ: остаточного висновку щодо 

прийняття/не прийняття експертами управління 

не запропоновано. 

16.11.22 - Комітет пропонує за результатами 

розгляду в першому читанні відхилити. 

вкл. 

  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39937


2) законопроекти, підготовлені Комітетом до розгляду у другому та третьому читаннях 

№2143-3 

 друге читання 

Проект Закону України «Про місто 

Київ –столицю України»  

03.10.19 – Прийнято в першому читанні. 

01.10.19 – Комітет пропонує за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу. 

30.09.19 – ГНЕУ: законопроект доцільно повернути на  

доопрацювання з обов’язковим переглядом 

концептуальних засад законопроекту. 

19.02.20 – Комітет пропонує за наслідками розгляду у 

другому читанні прийняти у другому читанні та в цілому. 

15.07.20 – Комітет розглянув із зауваженнями Головного 

юридичного управління. 

08.09.21 – Комітет доручив підкомітету повернутися до 

розгляду у другому читанні щодо проекту Закону «Про 

місто Київ - столицю України» (реєстр. №2143-3) в частині 

врахування зауважень Головного юридичного управління 

та висновків Ради Європи та внести дане питання на одне 

з наступних засідань комітету. 

20.10.21 – Комітет пропонує за наслідками розгляду прийняти 

його в другому читанні та в цілому з врахуванням пропозицій 

народного депутата України В.Безгіна, поданих з метою 

врахування зауважень Головного юридичного управління 

Апарату Верховної Ради України. 
 

29.06.22 – Комітет пропонує за наслідками розгляду 

прийняти його в другому читанні та в цілому. 

вкл. 

№2443 

друге читання 

Проект Закону про внесення змін до 

статті 46 Житлового кодексу 

Української РСР щодо позачергового 

забезпечення житлом осіб, які взяті ні 

облік до 01 січня 1993 року та 

проживають у житлі тимчасового 

призначення  

28.12.2019 – ГНЕУ: за результатами розгляду у першому 

читанні законопроект може бути прийнятий за основу з 

урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.  

19.02.20 – Комітет пропонує за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу. 

29.09.20 – Прийнято в першому читанні. 
 

17.02.21 – Комітет пропонує за наслідками розгляду 

прийняти в другому читанні та в цілому. 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66939
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67391


№4361 

друге читання  

Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про державну 

службу» щодо розширення кола осіб, 

які можуть претендувати на вступ на 

державну службу 

10.12.20 – ГНЕУ: остаточного висновку щодо прийняття/не 

прийняття експертами управління не запропоновано. 

16.12.20 – Комітет пропонує за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти його за основу. 

28.04.21 – Комітет пропонує за наслідками розгляду 

прийняти в другому читанні та в цілому. 

 

19.05.21 – Комітет пропонує за результатами розгляду в 

другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому 

(із врахуванням зауважень Головного юридичного 

управління та Головного управління документального 

забезпечення Апарату Верховної Ради України). 

 

 

вкл. 

 

№4298 

друге читання 

Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» та деяких інших 

законодавчих актів України щодо 

реформування територіальної 

організації виконавчої влади в Україні 

02.12.20 – Комітет пропонує за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу. 

04.03.21 – Прийнято в першому читанні. 
 

14.07.21 – Комітет пропонує за результатами розгляду в 

другому читанні прийняти законопроект в другому 

читанні та в цілому. 

22.09.21 – Комітет пропонує у разі прийняття проекту 

Закону в другому читанні та в цілому, доручити Комітету 

при підготовці тексту прийнятого закону для підпису 

Головою Верховної Ради України здійснити спільно з 

Головним юридичним управлінням його техніко-

юридичне доопрацювання. 

 

15.11.2021 – Комітет пропонує прийняти проект в другому 

читанні та в цілому. 

 

 

 

вкл. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70400
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70293


№5241 

друге читання 

Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

вдосконалення порядку дострокового 

припинення повноважень сільського, 

селищного, міського голови 

09.04.21 – ГНЕУ: остаточного висновку щодо прийняття/не 

прийняття експертами управління не запропоновано. 

14.04.21 – Комітет пропонує за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу і в цілому. 

19.10.21 – Прийнято за основу із скороч. строку 

підготовки. 

01.12.2021 - Комітет пропонує  прийняти проект Закону в 

другому читанні та в цілому. 

 

26.01.2022 – Комітет пропонує  прийняти проект Закону в 

другому читанні та в цілому із зауваженнями Головного 

юридичного управління Апарату Верховної Ради України.  

вкл. 

 

 

 

№5742 

друге читання 

 

 

Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад» щодо 

упорядкування окремих питань 

співробітництва територіальних 

громад  

27.08.21 – ГНЕУ: остаточного висновку щодо прийняття/не 

прийняття експертами управління не запропоновано. 

08.09.21 – Комітет пропонує за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу. 

16.08.22 – Прийнято за основу із скороч. строку підготовки. 

 

16.11.22 – Комітет пропонує прийняти проект в другому 

читанні та в цілому. 

вкл. 

№7253 

друге читання 

 

Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про географічні 

назви» щодо деколонізації топонімії та 

впорядкування використання 

географічних назв у населених 

пунктах України 

12.04.22 – ГНЕУ: остаточного висновку щодо прийняття/не 

прийняття експертами управління не запропоновано. 

18.04.22 – Комітет пропонує за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу  з доопрацюванням 

положень відповідно до ч.1 ст. 116. 

18.07.22 – Прийнято за основу із скороч. строку підготовки. 

 

16.11.22 – Комітет пропонує прийняти проект в другому 

читанні та в цілому. 

вкл. 

  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71401
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72449
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39367

