
ПРИЙНЯТІ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ IX СКЛИКАННЯ ЗАКОНОПРОЕКТИ, 

ПІДГОТОВКУ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУВАВ КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 

ВЛАДИ, МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА 

МІСТОБУДУВАННЯ 

 

Номер та реєстрації Назва законопроекту 

 

Результат розгляду 

  

№0939 

29.08.2019 

 

Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про місцеві вибори" щодо 

врегулювання процедури ухвалення 

рішення партії про участь її місцевих 

організацій у відповідних місцевих 

виборах 

Закон прийнято 30.10.2019 

№0978 

13.09.2019 

Пропозиції Президента до Виборчого 

кодексу України 
Кодекс прийнято 19.12.2019 

№1012 

29.08.2019 

 

Проект Закону про особливу процедуру 

усунення Президента України з поста 

(імпічмент) 
Закон прийнято 10.09.2019 

№1052 

29.08.2019 

 

Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про будівельні норми" щодо 

удосконалення нормування у будівництві 
Закон прийнято 03.10.2019 

№1066 

29.08.2019 

 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо перезавантаження 

влади 
Закон прийнято 19.09.2019 

№1081 

29.08.2019 

 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо удосконалення 

порядку надання адміністративних послуг 

у сфері будівництва та створення Єдиної 

державної електронної системи у сфері 

будівництва 

Закон прийнято 03.10.2019 

№2189 

30.09.2019 

 

Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про добровільне об'єднання 

територіальних громад" (щодо спрощення 

процедури затвердження перспективних 

планів формування територій громад 

Автономної Республіки Крим, областей) 

Закон прийнято 05.12.2019- 

№ 2260  

11.10.2019 

 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України 

Передано на підпис 

Президенту 

Закон прийнято 06.12.2019 

№2569 

10.12.2019 

  

Проект Закону про внесення зміни до статті 

1 Закону України "Про особливий порядок 

місцевого самоврядування в окремих 

районах Донецької та Луганської областей" 

Закон прийнято 12.12.2019 

№2572 

11.12.2019 

 

Проект Закону про внесення змін до 

Розділу ІI "Прикінцеві та перехідні 

положення" Закону України "Про внесення 

змін до деяких законів України щодо 

перезавантаження влади" (щодо 

визначення розмірів посадових окладів та 

інших складових оплати праці, грошового 

забезпечення працівників правоохоронних 

та інших органів державної влади) 

Закон прийнято 20.12.2019 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66359
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66849
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66240
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66287
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66291
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66313
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66965
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67065
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67600
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67607


Номер та реєстрації Назва законопроекту 

 

Результат розгляду 

  

№ 0863 

29.08.2019 

Проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» (щодо посилення захисту осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення при здійсненні містобудівної 

діяльності  

Закон прийнято 16.01.2019 

 

№2093 

09.09.2019 

 

Проект Постанови про перейменування 

села Іванівка Любашівського району 

Одеської області 

Постанову прийнято 

11.09.2019 

№2094 

09.09.2019 

 

Проект Постанови про перейменування 

села Рябухине Нововодолазького району 

Харківської області 

Постанову прийнято 

11.09.2019 

№2095 

09.09.2019 

 

Проект Постанови про перейменування 

села Мелихівка Нововодолазького району 

Харківської області 

Постанову прийнято 

11.09.2019 

№2096 

09.09.2019  

 

Проект Постанови про перейменування 

села Текуче Косівського району Івано-

Франківської області 

Постанову прийнято 

11.09.2019 

№2127 

11.09.2019 

 

Проект Постанови про дострокове 

припинення повноважень всього складу 

Центральної виборчої комісії 

Постанову прийнято 

13.09.2019 

№2175 

25.09.2019 

 

Проект Постанови про перейменування 

міста Переяслав-Хмельницький Київської 

області 

Постанову прийнято 

30.10.2019 

№2176 

25.09.2019 

 

Проект Постанови про перейменування 

села Островки Маневицького району 

Волинської області 

Постанову прийнято 

30.10.2019 

№2177 

25.09.2019 

 

Проект Постанови про перейменування 

села Рачки Немирівського району 

Вінницької області  

Постанову прийнято 

30.10.2019 

№2211 

04.10.2019 

 

Проект Постанови про призначення 

Боярчук О.Б. на посаду члена Центральної 

виборчої комісії 

Постанову прийнято 

04.10.2019 

№2212 

04.10.2019 

 

Проект Постанови про призначення 

Буглака Ю.О. на посаду члена Центральної 

виборчої комісії 

Постанову прийнято 

04.10.2019 

№2213 

04.10.2019 

 

Проект Постанови про призначення 

Гатаулліної О.А. на посаду члена 

Центральної виборчої комісії 

Постанову прийнято 

04.10.2019 

№2214 

04.10.2019 

 

Проект Постанови про призначення Гевка 

А.Є. на посаду члена Центральної виборчої 

комісії 

Постанову прийнято 

04.10.2019 

№2215 

04.10.2019 

 

Проект Постанови про призначення 

Глущенко В.А. на посаду члена 

Центральної виборчої комісії 

Постанову прийнято 

04.10.2019 

№2216 

04.10.2019 

 

Проект Постанови про призначення  

Греня В.В. на посаду члена Центральної 

виборчої комісії 

Постанову прийнято 

04.10.2019 

№2217 

04.10.2019 

 

Проект Постанови про призначення 

Діденка О.М. на посаду члена Центральної 

виборчої комісії 

Постанову прийнято 

04.10.2019 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66522
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66746
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66747
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66748
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66749
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66798
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66944
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66946
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66947
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67004
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67005
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67006
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67007
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67008
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67009
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67010


Номер та реєстрації Назва законопроекту 

 

Результат розгляду 

  

№2218 

04.10.2019 

 

Проект Постанови про призначення 

Дубовика С.О. на посаду члена 

Центральної виборчої комісії 

Постанову прийнято 

04.10.2019 

№2219 

04.10.2019 

 

Проект Постанови про призначення 

Євстігнєєва А.С. на посаду члена 

Центральної виборчої комісії 

Постанову прийнято 

04.10.2019 

№2220 

04.10.2019 

 

Проект Постанови про призначення 

Єфремової І.О. на посаду члена 

Центральної виборчої комісії 

Постанову прийнято 

04.10.2019 

№2221 

04.10.2019 

 

Проект Постанови про призначення 

Кармази О.О. на посаду члена Центральної 

виборчої комісії 

Постанову прийнято 

04.10.2019 

№2222 

04.10.2019 

 

Проект Постанови про призначення 

Любченка П.М. на посаду члена 

Центральної виборчої комісії 

Постанову прийнято 

04.10.2019 

№2223 

04.10.2019 

 

Проект Постанови про призначення 

Мірошниченка Ю.Р. на посаду члена 

Центральної виборчої комісії 

Постанову прийнято 

04.10.2019 

№2224 

04.10.2019 

 

Проект Постанови про призначення 

Перепелюка В.Г. на посаду члена 

Центральної виборчої комісії 

Постанову прийнято 

04.10.2019 

№2225 

04.10.2019 

 

Проект Постанови про призначення 

Плукаря В.В. на посаду члена Центральної 

виборчої комісії 

Постанову прийнято 

04.10.2019 

№2226 

04.10.2019 

 

Проект Постанови про призначення 

Постівого С.О. на посаду члена 

Центральної виборчої комісії 

Постанову прийнято 

04.10.2019 

№2227 

04.10.2019 

 

Проект Постанови про призначення 

Фрицького Ю.О. на посаду члена 

Центральної виборчої комісії 

Постанову прийнято 

04.10.2019 

№2310 

24.10.2019 

 

Проект Постанови про перейменування 

села Бірки Сокальського району Львівської 

області 

Постанову прийнято 

30.10.2019 

№2311 

24.10.2019 

 

Проект Постанови про перейменування 

села Мазарня-Каранська Кам'янка-

Бузького району Львівської області 

Постанову прийнято 

30.10.2019 

№2748 

16.01.2020 

Проект Постанови про проведення 

парламентських слухань на тему: "Захист 

інвестицій в житлову нерухомість та шляхи 

вирішення проблем постраждалих 

інвесторів" (8 квітня 2020 року) 

Постанову прийнято 

04.02.2020 

№2767 

17.01.2020 

 

Проект Постанови про звільнення Бабак 

А.В. з посади Міністра розвитку громад та 

територій України 

Постанову прийнято 

04.02.2020 

№2768 

17.01.2020 

 

Проект Постанови про призначення 

Шмигаля Д.А. Віце-прем'єр-міністром 

України - Міністром розвитку громад та 

територій України 

Постанову прийнято 

04.02.2020 

№3158 

04.03.2020 

Проект Постанови про відставку Прем'єр-

міністра України Гончарука О.В. 
Постанову прийнято 

04.03.2020 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67011
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67012
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67013
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67014
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67015
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67016
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67017
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67018
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67019
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67020
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67180
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67181
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67904
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67931
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67932
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68294


Номер та реєстрації Назва законопроекту 

 

Результат розгляду 

  

№3168 

04.03.2020 

Проект Постанови про призначення 

Шмигаля Д.А. Прем'єр-міністром України 

Постанову прийнято 

04.03.2020 

№3171 

04.03.2020 

Проект Постанови про звільнення з посад 

членів Кабінету Міністрів України 

Постанову прийнято 

04.03.2020 

№3172 

04.03.2020 

Проект Постанови про формування складу 

Кабінету Міністрів України 

Постанову прийнято 

04.03.2020 

№2653 

20.12.2019 

Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про місцеве самоврядування в 

Україні"  

Закон прийнято 16.04.2020 

№3485 

18.05.2020 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо вдосконалення 

виборчого законодавства 

Закон прийнято 16.07.2020 

№3809 

08.07.2020 

Проект Постанови про призначення 

чергових місцевих виборів у 20 році (25 

жовтня 20 року) 

Постанову прийнято 

15.07.2020 

№3650 

15.06.2020 

Проект Постанови про утворення та 

ліквідацію районів 

Постанову прийнято 

17.07.2020 

№3994 

18.08.2020 

Проект Постанови про оголошення 

конкурсу на кращий ескіз великого 

Державного Герба України 

Постанову прийнято 

25.08.2020 

№2698 

28.12.2019 

Проект Закону про надання будівельної 

продукції на ринку 
Закон прийнято 02.09.2020. 

№3995 

19.08.2020 

Проект Закону про внесення змін до 

Виборчого кодексу України щодо 

спрощення умов реєстрації кандидатів у 

депутати на місцевих виборах 

Закон прийнято 15.09.2020 

№2679 

26.12.2019 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

оптимізації мережі та функціонування 

центрів надання адміністративних послуг 

та удосконалення доступу до 

адміністративних послуг, які надаються в 

електронній формі  

Закон прийнято 03.11.2020 

№3651-д 

06.10.2020 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

впорядкування окремих питань організації 

та діяльності органів місцевого 

самоврядування та районних державних 

адміністрацій 

Закон прийнято 07.11.2020 

 

№3118 

24.02.2020 

Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" щодо забезпечення додержання 

державних гарантій місцевого 

самоврядування та захисту його 

економічних основ 

 

Закон прийнято 02.12.2020 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68305
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68308
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68309
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67740
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68847
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69402
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69132
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67817
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67789
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70129
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68225


Номер та реєстрації Назва законопроекту 

 

Результат розгляду 

  

№4467 

07.12.2020 

Проект Закону про внесення зміни до статті 

1 Закону України "Про особливий порядок 

місцевого самоврядування в окремих 

районах Донецької та Луганської областей" 

Закон прийнято 15.12.2020 

 

№3913 

21.07.2020 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо утворення військово-

цивільних адміністрацій 

Закон прийнято 17.12.2020 

 

№4096 

14.09.2020 

Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про державну службу" щодо 

деяких питань проходження державної 

служби 

Закон прийнято 16.12.2020 

 

№3652 

15.06.2020 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Лозова і 

Лозівського району Харківської області 

Постанову прийнято 

16.12.2020 

 

№3653 

15.06.2020 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Корюківка 

Корюківського району Чернігівської 

області 

Постанову прийнято 

16.12.2020 

 

№3654 

15.06.2020 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Ніжин і 

Ніжинського району Чернігівської області 

Постанову прийнято 

16.12.2020 

 

№4081 

11.09.2020 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Радехова 

Червоноградського району Львівської 

області 

Постанову прийнято 

16.12.2020 

 

№4267 

26.10.2020 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Великих Мостів 

Червоноградського району Львівської 

області 

Постанову прийнято 

16.12.2020 

 

№4268 

26.10.2020 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Рубіжного 

Сєвєродонецького району Луганської 

області 

Постанову прийнято 

16.12.2020 

 

№4269 

26.10.2020 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Шполи 

Звенигородського району Черкаської 

області 

Постанову прийнято 

16.12.2020 

№4270 

26.10.2020 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Городка 

Хмельницького району Хмельницької 

області 

Постанову прийнято 

16.12.2020 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69575
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69937
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69134
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69135
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69136
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69898
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70254
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70255
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70256
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70257


Номер та реєстрації Назва законопроекту 

 

Результат розгляду 

  

№4271 

26.10.2020 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Арциза 

Болградського району Одеської області 

Постанову прийнято 

16.12.2020 

№4272 

26.10.2020 

Проект Постанови про встановлення меж 

міста Рогатина Івано-Франківського 

району Івано-Франківської області 

Постанову прийнято 

16.12.2020 

№4273 

26.10.2020 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Овруча 

Коростенського району Житомирської 

області 

Постанову прийнято 

16.12.2020 

№3612 

09.06.2020 

Проект Закону про народовладдя через 

всеукраїнський референдум 
Закон прийнято 26.01.2021 

№4414 

23.11.2020 

Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про порядок обчислення 

скликань представницьких органів 

місцевого самоврядування (рад)" щодо 

поновлення єдиного порядку обчислення 

скликань 

Передано на підпис 

Президенту 

Закон прийнято 28.01.2021 

№2680 

27.12.2019 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

оптимізації дорожнього будівництва та 

удосконалення законодавства у сфері 

містобудівної діяльності  

Закон прийнято 04.02.2021 

Готується на підпис 

№3034а 

27.08.2020 

Проект Закону про внесення змін до статті 

591 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" щодо 

врегулювання конфлікту інтересів у 

діяльності депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів 

Повторно прийнято з 

пропозиціями Президента 

19.02.2021 

№4531 

21.12.2020 

Пропозиції Президента до Закону "Про 

внесення змін до деяких законів України 

щодо відновлення проведення конкурсів на 

зайняття посад державної служби та інших 

питань державної служби" 

Повторно прийнято з 

пропозиціями Президента 

23.02.2021 

№5168 

26.02.2021 

Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Коларівського 

сільського голови Бердянського району 

Запорізької області (31 жовтня 2021 року) 

Постанову прийнято 

02.03.2021 

№5169 

26.02.2021 

роект Постанови про призначення 

позачергових виборів Малолюбашанського 

сільського голови Рівненського району 

Рівненської області (31 жовтня 2021 року) 

Постанову прийнято 

02.03.2021 

№5170 

26.02.2021 

Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Теребовлянського 

міського голови Тернопільського району 

Тернопільської області (31 жовтня 2021 

року) 

Постанову прийнято 

02.03.2021 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70258
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70259
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70260
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69060
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70502
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67791


Номер та реєстрації Назва законопроекту 

 

Результат розгляду 

  

№5171 

26.02.2021 

Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Липовецького 

міського голови Вінницького району 

Вінницької області (31 жовтня 2021 року) 

Постанову прийнято 

02.03.2021 

№5172 

26.02.2021 

Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Комарнівського 

міського голови Львівського району 

Львівської області (31 жовтня 2021 року) 

Постанову прийнято 

02.03.2021 

№3535 

25.05.2020 

Проект Постанови про присвоєння 

найменування населеному пункту 

Тисменицького району Івано-Франківської 

області 

Постанову прийнято 

03.03.2021  

№4675 

29.01.2021 

Проект Постанови про перейменування 

села Коросне Львівського району 

Львівської області 

Постанову прийнято 

03.03.2021 

№5074 

16.02.2021 

Проект Постанови про перейменування 

села Брустурів Косівського району Івано-

Франківської області 

Постанову прийнято 

03.03.2021 

№5076 

16.02.2021 

Проект Постанови про перейменування 

села Борщів Львівського району Львівської 

області 

Постанову прийнято 

03.03.2021 

№5080 

16.02.2021 

Проект Постанови про перейменування 

села Кринички Житомирського району 

Житомирської області 

Постанову прийнято 

03.03.2021 

№5083 

 16.02.2021 

Проект Постанови про перейменування 

села Зеблози Кременецького району 

Тернопільської області 

Постанову прийнято 

03.03.2021 

№5084 

16.02.2021 

Проект Постанови про перейменування 

села Зарічне Охтирського району Сумської 

області 

Постанову прийнято 

03.03.2021 

№5085 

16.02.2021 

Проект Постанови про перейменування 

села Мокріївка Миргородського району 

Полтавської області 

Постанову прийнято 

03.03.2021 

№5291 

22.03.2021 

Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Шегинівського 

сільського голови Яворівського району 

Львівської області 

Постанову прийнято 

30.03.2021 

№5292 

22.03.2021 

Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Харківського 

міського голови Харківського району 

Харківської області 

Постанову прийнято 

30.03.2021 

№4535 

22.12.2020 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо розвитку інституту 

старост 

Повторно прийнято з 

пропозиціями Президента 

14.07.2021 

№5327 

02.04.2021 

Проект Закону про внесення змін до статті 

11 Закону України "Про державні нагороди 

України" 

Закон прийнято 15.04.2021 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68927


Номер та реєстрації Назва законопроекту 

 

Результат розгляду 

  

№5567 

27.05.2021 

Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Смотрицького 

селищного голови Кам'янець-Подільського 

району Хмельницької області 

Постанову прийнято 

02.06.2021 

№5568 

27.05.2021 

Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Кельменецького 

селищного голови Дністровського району 

Чернівецької області 

Постанову прийнято 

02.06.2021 

№5569 

27.05.2021 

Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Уланівського 

сільського голови Хмільницького району 

Вінницької області 

Постанову прийнято 

02.06.2021 

№5573 

27.05.2021 

Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Надлацького 

сільського голови Голованівського району 

Кіровоградської області 

Постанову прийнято 

02.06.2021 

№5487 

13.05.2021 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Миргорода 

Миргородського району Полтавської 

області 

Постанову прийнято 

17.06.2021 

№5078 

16.02.2021 

Проект Постанови про перейменування 

села Химчин Косівського району Івано-

Франківської області 

Постанову прийнято. 

15.07.2021 

№5081 

16.02.2021 

Проект Постанови про перейменування 

селища міського типу Новгородське 

Бахмутського району Донецької області 

Постанову прийнято 

01.07.2021 

 

№5082 

16.02.2021 

Проект Постанови про перейменування 

села Кийданці Коломийського району 

Івано-Франківської області 

Постанову прийнято 

15.07.2021 

№5570 

27.05.2021 

Проект Постанови про перейменування 

села Голобородька Лубенського району 

Полтавської області 

Постанову прийнято 

15.07.2021 

№5769 

15.07.2021 

Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів депутатів 

Карлівської міської ради Полтавського 

району Полтавської області 

Постанову прийнято 

15.07.2021 

№5454 

29.04.2021 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо перебігу 

строків звернення за отриманням 

адміністративних та інших послуг під час 

дії карантину 

Закон прийнято 21.09.2021 

№5634 

08.06.2021 

Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Покровського 

сільського голови Нікопольського району 

Дніпропетровської області 

Постанову прийнято 

22.09.2021 

№5251 

15.03.2021 

Проект Постанови про невідкладні заходи 

щодо забезпечення реалізації права 

громадян на житло 

Постанову прийнято 

22.09.2021 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72049
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72050
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72051
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72055
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71890
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71111
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71114
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71115
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72052
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72516
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71821
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72170
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71422


Номер та реєстрації Назва законопроекту 

 

Результат розгляду 

  

№5768 

15.07.2021 

Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Степівського 

сільського голови Миколаївського району 

Миколаївської області   

Постанову прийнято 

22.09.2021 

№6056 

15.09.2021 

Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Новогуйвинського 

селищного голови Житомирського району 

Житомирської області 

Постанову прийнято 

22.09.2021 

№6057 

15.09.2021 

Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Озернянського 

сільського голови Тернопільського району 

Тернопільської області 

Постанову прийнято 

22.09.2021 

№5767 

14.07.2021 

Проект Закону про внесення зміни до статті 

11 Закону України «Про державні нагороди 

України» 

Закон прийнято 24.09.2021 

№5867 

26.08.2021 

Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про державну службу" щодо 

організаційних питань роботи Кримської 

платформи 

Закон прийнято 24.09.2021 

№6114 

28.09.2021 

Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Зайцівського 

сільського голови Синельниківського 

району Дніпропетровської області 

Постанову прийнято 

06.10.2021 

№6115 

28.09.2021 

Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Часовоярського 

міського голови Бахмутського району 

Донецької області 

Постанову прийнято 

06.10.2021 

№5489 

13.05.2021 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Іллінців 

Вінницького району Вінницької області 

Постанову прийнято 

06.10.2021 

№5491 

13.05.2021 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Соснівки 

Червоноградського району Львівської 

області 

Постанову прийнято 

06.10.2021 

№4488 

11.12.2021 

Проект Постанови про встановлення меж 

м. Попасної Сєвєродонецького району 

Луганської області 

Постанову прийнято 

06.10.2021 

 

№2715 

10.01.2020 

Проект  Постанови про перейменування 

села Мармузовичі Буського району 

Львівської області 

Постанову прийнято 

06.10.2021 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72515
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72769
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72770
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72509
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72653
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72889
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72890
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71894
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71896
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70642
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67843


Номер та реєстрації Назва законопроекту 

 

Результат розгляду 

  

№5571 

27.05.2021 

Проект Постанови про перейменування 

селища міського типу Більмак 

Пологівського району Запорізької області 

Постанову прийнято 

06.10.2021 

№5075 

16.02.2021 

Проект Постанови про перейменування 

села Болгарка Бердянського району 

Запорізької області 

Постанову прийнято 

07.10.2021 

№5077 

16.02.2021 

Проект Постанови про перейменування 

села Старий Чорторийськ Камінь-

Каширського району Волинської області 

Постанову прийнято 

07.10.2021 

№5806 

20.07.2020 

Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Добропільського 

міського голови Покровського району 

Донецької області 

Постанову прийнято 

01.12.2021 

№6226 

27.10.2021 

Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Успенівського 

сільського голови Білгород-

Дністровського району Одеської област 

Постанову прийнято 

01.12.2021 

№6373 

02.12.2021 

Проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Золотоніського 

міського голови Золотоніського району 

Черкаської області 

Постанову прийнято 

15.12.2021 

№6378 

02.12.2021 

Проект Постанови про перейменування 

міста Володимир-Волинський Володимир-

Волинського району Волинської області 

Постанову прийнято 

15.12.2021 

№6342 

23.11.2021 

Проект Закону про внесення зміни до статті 

1 Закону України «Про особливий порядок 

місцевого самоврядування в окремих 

районах Донецької та Луганської 

областей»  

Закон прийнято 02.12.2021 

№6390 

03.12.2021 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Виноградова 

Берегівського району Закарпатської 

області 

Постанову прийнято 

26.01.2022 

№5858 

19.08.2021 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Вугледара 

Волноваського району Донецької області 

Постанову прийнято 

26.01.2022 

№6152 

08.10.2021 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж міста Іршави Хустського 

району Закарпатської області 

Постанову прийнято 

26.01.2022 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72053
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71108
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71110
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73077
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73330
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73338
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73264
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73353
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72642
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72955


Номер та реєстрації Назва законопроекту 

 

Результат розгляду 

  

№6242 

01.11.2021 

Проект Постанови про встановлення меж 

міста Бердичева Бердичівського району 

Житомирської області 

Постанову прийнято 

26.01.2022 

№6243 

01.11.2021 

Проект Постанови про зміну та 

встановлення меж міста Носівки 

Ніжинського району Чернігівської області 

Постанову прийнято 

26.01.2022 

№7157 

13.03.2022 

Проект Закону Про внесення змін до 

Закону України «Про забезпечення прав і 

свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України» у 

зв’язку з військовою агресією Російської 

Федерації проти України  

Закон прийнято 15.03.2022 

№7153 

13.03.2202 

Проект Закону про внесення змін до 

Законів України «Про центральні органи 

виконавчої влади» та «Про правовий 

режим воєнного стану» щодо забезпечення 

керованості державою в умовах воєнного 

стану  

Передано на підпис 

Президенту 

Закон прийнято 24.03.2022 

№4284 

29.10.2020 

Проект Закону про дерадянізацію 

законодавства України 
Закон прийнято 21.04.2022 

№4225 

16.10.2020 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо Національного 

військового меморіального кладовища 

Закон прийнято 31.05.2022 

№7282 

13.04.2022 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо першочергових 

заходів реформування сфери містобудівної 

діяльності  

 

Закон прийнято 12.05.2022 

№7269 

09.04.2022 

Проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про правовий режим воєнного 

стану» щодо функціонування місцевого 

самоврядування у період дії воєнного стану 

Закон прийнято 12.05.2022 

№3475 

09.12.2021 

Пропозиції Президента України до Закону 

«Про адміністративну процедуру» 

Повернуто з підписом від 

Президента 13.06.2022 

№7509 

01.07.2022 

Проект Постанови про перейменування 

Володимир-Волинського району 

Волинської області 

Постанову прийнято 

18.07.2022 

№5323 

01.04.2021 

Проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про засади державної 

регіональної політики»  

Закон прийнято 09.07.2022 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73096
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/28171
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39216
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39203
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70276
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70193
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39426
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39399
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39898
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71562


Номер та реєстрації Назва законопроекту 

 

Результат розгляду 

  

№5811 

20.07.2021 

Проект Закону про внесення зміни до 

розділу V «Прикінцеві положення» Закону 

України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» щодо спрощення розміщення 

технічних засобів електронних 

комунікацій  

Закон прийнято 17.02.2022 

№7398 

22.07.2022 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

забезпечення вимог цивільного захисту під 

час планування та забудови територій 

Закон прийнято 29.07.2022 

№7598 

27.07.2022 

Проект Постанови про Звернення 

Верховної Ради України до Організації 

Об'єднаних Націй, Європейської Комісії, 

Європейського Парламенту, Ради Європи, 

Організації з безпеки та співробітництва в 

Європі та їх парламентських асамблей, 

урядів і парламентів держав світу щодо 

невизнання організації та проведення 

окупаційними адміністраціями Російської 

Федерації псевдореферендумів на 

тимчасово окупованих територіях України 

Постанову прийнято 

29.07.2022 

№5091 

17.02.2021 

Проект Закону про гарантування речових 

прав на об'єкти нерухомого майна, які 

будуть споруджені в майбутньому 

Закон прийнято 15.08.2022 

№6485 

29.12.2021 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо створення умов для 

запровадження комплексної 

термомодернізації будівель  

Закон прийнято 09.07.2022 

№8173 

03.11.2022 

Проект Постанови про відставку Міністра 

розвитку громад та територій України 

Чернишова О.М 

Постанову прийнято 

03.11.2022 

№8179 

07.11.2022 

Проект Постанови про перейменування 

міста Новоград-Волинський Новоград-

Волинського району Житомирської області 

Постанову прийнято 

16.11.2022 

№8180 

07.11.2022 

Проект Постанови про перейменування 

Новоград-Волинського району 

Житомирської області  

Постанову прийнято 

16.11.2022 

№8210 

16.11.2022 

Проект Постанови про звільнення 

Фрицького Ю.О. з посади члена 

Центральної виборчої комісії  

Постанову прийнято 

16.11.2022 

№6556  

27.01.2022 

Проект Постанови про зміну і 

встановлення меж м. Вилкове 

Ізмаїльського району Одеської області  

Постанову прийнято 

13.12.2022 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72582
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39666
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71126
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73538
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38876
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Результат розгляду 

  

№5655 

11.06.2021 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

реформування сфери містобудівної 

діяльності Проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України 

щодо реформування сфери містобудівної 

діяльності 

Передано на підпис 

Президенту 

Закон прийнято 13.12.2022 

№5742 

08.07.2021 

Проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про співробітництво 

територіальних громад» щодо 

упорядкування окремих питань 

співробітництва територіальних громад 

Передано на підпис 

Президенту 

Закон прийнято 12.01.2023 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72449

