
 

platforma.reform@gmail.com  | rpr.org.ua | м. Київ, вул. Ольгинська, 6, +380674012048 

 

 

 

Додаток 1.  

Парламентський порядок денний децентралізації, «День децентралізації» 

Перелік Законопроектів, які потрібно ухвалити для продовження реформи місцевого самоврядування та 

децентралізації влади в Україні 

№ Назва Законопроекту  № та дата реєстрації, 

профільний Комітет ВРУ 

Опис 

1. Проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо 

добровільного приєднання 

територіальних громад) 

№4772 від 03.06.2016 

 

Комітет з питань державного 

будівництва, регіональної 

політики та місцевого 

самоврядування, Власенко 

С.В. 

1. Спрощує процедуру створення 

спроможних територіальних громади без 

порушення Перспективних планів 

формування громад 

 

2. Запроваджує механізм приєднання громад 

до об’єднаної територіальної громади  

 

2. Проект Закону України 

«Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу 

України (щодо 

добровільного приєднання 

територіальних громад)» 

№4773 від 03.06.2016 

 

Комітет з питань бюджету, 

Павелко А.В. 

Забезпечує належне фінансування 

добровільно об’єднаних територіальних 

громад, які визначені рішенням Уряду 

спроможними 
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3. Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

регулювання містобудівної 

діяльності" (щодо 

розширення видів 

містобудівної документації 

на місцевому рівні) 

№4390 від 12.04.2016 

 

Комітет з питань будівництва, 

містобудування і житлово-

комунального господарства, 

Скуратовський С.І. 

1. Усуває наявні недоліки чинного 

законодавства та запроваджує новий тип 

містобудівної документації на місцевому 

рівні – схеми планування території  

 

2. Дозволяє органам місцевого 

самоврядування об’єднаних територіальних 

громад здійснювати ефективне 

містобудування та розробляти необхідну для 

цього містобудівну документацію 

4. Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

добровільне об'єднання 

територіальних громад" 

щодо забезпечення 

державної підтримки 

добровільного об'єднання 

територіальних громад 

№3390 від 02.11.2015 

 

Комітет з питань державного 

будівництва, регіональної 

політики та місцевого 

самоврядування, Власенко 

С.В. 

1. Унеможливлює блокування створення 

добровільно об’єднаних територіальних 

громад обласними радами  

 

2. Надає змогу усім спроможним громадам 

своєчасно отримати ефективне ресурсне 

забезпечення 

5. Проект Закону України 

«Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 

України щодо умов зміни 

меж районів у процесі 

добровільного об'єднання 

територіальних громад» 

№4676 від 17.05.2016 

 

Комітет з питань державного 

будівництва, регіональної 

політики та місцевого 

самоврядування, Власенко 

С.В. 

Визначає послідовність дій в процесі 

призначення перших місцевих виборів у 

територіальних громадах, утворених в 

результаті об`єднання територіальних громад 

різних районів, та зміни меж таких районів. 

Передбачення можливості утворення 

об’єднаних територіальних громад, суб`єктом 

утворення яких є, зокрема, територіальні 

громади міст обласного значення, без зміни 

меж районів 



 

6. Проект Закону України  

«Про внесення змін до 

Закону України "Про 

місцеві вибори» (щодо 

фінансування підготовки і 

проведення перших виборів 

старост) 

№3535 від 26.11.2015 

 

Комітет з питань правової 

політики та правосуддя, 

Князевич Р.П. 

Законопроектом пропонується запровадити 

державну підтримку місцевого 

самоврядування, зокрема, в частині 

фінансового забезпечення перших виборів 

старост за рахунок Державного бюджету 

7. Проект Закону України  

«Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 

України (щодо статусу 

старости села, селища)» 

 

№4742 від 01.06.2016 

 

Комітет з питань державного 

будівництва, регіональної 

політики та місцевого 

самоврядування, Власенко 

С.В. 

Законопроект уточнює статус старости: межі 

його діяльності, кола повноважень, підстав та 

порядку дострокового припинення 

повноважень, гарантій діяльності 

8. Проект Закону України 

«Про внесення змін до 

деяких законів України 

щодо виборів старост» 

№ 4091 від 17.02.2016 

 

Комітет з питань державного 

будівництва, регіональної 

політики та місцевого 

самоврядування, Власенко 

С.В. 

 

Забезпечення однозначності тлумачення та 

застосування окремих положень законів 

України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про місцеві вибори» та «Про 

добровільне об'єднання територіальних 

громад» щодо можливості обрання одного 

старости виборцями декількох населених 

пунктів об'єднаної територіальної громади на 

підставі рішення відповідної місцевої ради 

9. Законопроекти про внесення 

змін до Бюджетного кодексу 

України щодо зарахування 

плати за надання 

адміністративних послуг до 

№4386-Д від 12.04.2016 

 

Комітет з питань бюджету, 

Павелко А.В. 

Метою законопроектів є сприяння 

розблокуванню Державною казначейською 

службою України рахунків об`єднаних 

територіальних громад для оплати за надання 

адміністративних послуг через Центри 



 

бюджетів об'єднаних 

територіальних громад 

надання адміністративних послуг таких 

територіальних громад 

10. Проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо 

встановлення особливих 

вимог до найменування 

юридичної особи та 

громадського об'єднання) 

№4389 від 12.04.2016  

 

Комітет з питань правової 

політики та правосуддя, 

Князевич Р.П. 

Спрямований на унеможливлення вживання в 

назвах юридичних осіб та громадських 

об’єднань словосполучення «територіальна 

громада». Такі обмеження дозволять 

уникнути введення громадян в оману 

подібними назвами, а також сприяти 

забезпеченню стабільності влади та розвитку 

місцевого самоврядування  

11. Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про 

місцеве самоврядування в 

Україні" (щодо підняття 

Державного Прапора 

України) 

3717 від 24.12.2015 

 

Власенко С.В. Комітет з 

питань державного 

будівництва, регіональної 

політики та місцевого 

самоврядування 

Врегульовує підняття прапору територіальної 

громади чи прапору Європейського Союзу 

поруч з Державним Прапором України і 

спрямований на унеможливлення підняття 

прапорів інших державних чи недержавних 

утворень поруч з Державним Прапором на 

будівлях органів місцевого самоврядування. 

 

 


