
Стан розгляду законопроектів, по яких Комітет визначено співвиконавцем  
(не головні) 

 
Інформація про законопроект: Результати розгляду Комітетом 

реєстраційні 

назва 
дата 

засідання 

номер 
протоколу 

(номер 
питання) 

короткий зміст 
прийнятого 

рішення номер дата 

      

6671-д 13.11.2018 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо сприяння розвитку 
промисловості, інвестиційної 
діяльності, захисту та гарантування 
прав і законних інтересів суб'єктів 
підприємницької діяльності 

16.01.2019 №91 (п.5) повернути 
суб’єктам права 
законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

      

9430 20.12.2018 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про публічні закупівлі" 
щодо постачання електричної енергії 

16.01.2019 №91 (п.3) погодили не 
розглядати через 
втрату 
актуальності 

      

9061 06.09.2018 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо 
метрології та метрологічної діяльності 

21.11.2018 №89 (п.4) утворити робочу 
групу комітету з 
опрацювання 
положень 
законопроекту 

17.10.2018 №88 (п.2) перенести розгляд 

      

9223 19.10.2018 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про ринок електричної 
енергії" (щодо надання універсальної 
послуги) 

21.11.2018 №89 (п.2) прийняти у 
першому читанні 
за основу з 
урахуванням 
пропозицій 
Комітету 

      

7106 11.09.2017 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення охорони 
державного кордону України 

03.10.2018 №87 (п.3) прийняти у 
першому читанні 
за основу та 
врахувати 
пропозиції 
Комітету при його 
доопрацюванні 

      

9084 17.09.2018 Проект Закону про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України 

03.10.2018 №87 (п.2) прийняти у 
першому читанні 
за основу з 
обов’язковим 
включенням до 
нього норм, 
пропонованих 
Комітетом  

      

8278 17.04.2018 Проект Закону про внесення змін до 
розділу ХХ "Перехідні положення" 
Податкового кодексу України щодо 
проекту "Розвиток системи 
водопостачання та водовідведення в 
місті Миколаїв" 

19.09.2018 №86 (п.2) прийняти у 
першому читанні 
за основу і в 
цілому 

      

9000 15.09.2018 Проект Закону про Державний бюджет 
України на 2019 рік 

19.09.2018 №86 (п.1) направити 
пропозиції для їх 
врахування у 
законопроекті 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64936
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65255
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64563
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64838
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62529
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64599
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63873
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64598
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8347 14.05.2018 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо питної води та питного 
водопостачання 

05.09.2018 №85 (п.1) 
прийняти у 
першому читанні 
за основу 

04.07.2018 №83 (п.2) перенести розгляд 

      

8357 16.05.2018 Проект Постанови про Основні 
напрями бюджетної політики на 2019-
2021 роки 

23.05.2018 №80 (п.2) направити 
пропозиції до 
Комітету з питань 
бюджету 

      

8092 

02.03.2018 Проект Закону про внесення змін до 
статті 6 Закону України "Про 
забезпечення комерційного обліку 
природного газу" щодо відмови від 
встановлених загальнобудинкових 
лічильників 

18.04.2018 №78 (п.6) повернути 
суб’єктам права 
законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 
для об’єднання із 
проектами реєстр. 
№8096,8096-1 

      

8096-1 

15.03.2018 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про забезпечення 
комерційного обліку природного газу" 
(щодо здійснення демонтажу 
загальнобудинкових лічильників газу, 
встановлених у багатоквартирних 
будинках без згоди їхніх співвласників) 

18.04.2018 №78 (п.5) повернути 
суб’єктам права 
законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 
для об’єднання із 
проектами реєстр. 
№8096,8092 

      

8096 

05.03.2018 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про забезпечення 
комерційного обліку природного газу" 
(щодо здійснення демонтажу 
загальнобудинкових лічильників газу, 
встановлених у багатоквартирних 
будинках без згоди співвласників 
багатоквартирного будинку) 

18.04.2018 №78 (п.4) повернути 
суб’єктам права 
законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 
для об’єднання із 
проектами реєстр. 
№8092,8096-1 

      

8028 

09.02.2018 Проект Закону про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо 
удосконалення розрахунків за 
комунальні послуги та енергоносії 

04.04.2018 №77 (п.5) прийняти у 
першому читанні 
за основу 

      

8027 

09.02.2018 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про публічні закупівлі" 
щодо удосконалення розрахунків за 
комунальні послуги та енергоносії 

04.04.2018 №77 (п.4) прийняти у 
першому читанні 
за основу 

      

7447 

26.12.2017 Проект Закону про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо 
удосконалення механізму 
фінансування регіонального розвитку 

04.04.2018 №77 (п.3) прийняти у 
першому читанні 
за основу 

      

7234 

24.10.2017 Проект Закону про внесення змін до 
Прикінцевих та перехідних положень 
Бюджетного кодексу України щодо 
забезпечення гарантованого 
фінансування масштабної 
енергомодернізації 

04.04.2018 №77 (п.2) прийняти у 
першому читанні 
за основу 

      

8041-3 05.03.2018 Проект Закону про внесення змін до 20.03.2018 №76 (п.4) питання заслухано 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63981
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63995
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63571
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63629
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63582
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63465
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63464
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63230
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62788
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63580
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Закону України "Про Державний 
бюджет України на 2018 рік" (щодо 
забезпечення права громадян на 
житло, відновлення фінансування 
державних житлових програм та 
вирішення питання забезпечення 
житлом внутрішньо-переміщених осіб) 

14.03.2018 № 75 (п.5) перенести розгляд 

      

8041-2 27.02.2018 Проект Закону про внесення змін до 
Додатку № 3 та Додатку № 4 до Закону 
України "Про Державний бюджет 
України на 2018 рік" (щодо 
забезпечення конституційних прав 
громадян на житло, відновлення 
фінансування державних житлових 
програм з метою вирішення питання 
забезпечення житлом громадян, 
зокрема молоді, учасників АТО та 
внутрішньо-переміщених осіб) 

20.03.2018 №76 (п.3) прийняти у 
першому читанні 
за основу 

14.03.2018 № 75 (п.4) перенести розгляд 

      

8041-1 27.02.2018 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про Державний 
бюджет України на 2018 рік" (щодо 
забезпечення реалізації державних 
житлових програм для молодих сімей 
та внутрішньо переміщених осіб: 
державної підтримки за програмою 
доступного житла, а також пільгового 
довгострокового державного кредиту 
на будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла) 

20.03.2018 №76 (п.2) питання заслухано 

14.03.2018 № 75 (п.3) перенести розгляд 

      

8041 14.02.2018 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про Державний 
бюджет України на 2018 рік" (щодо 
забезпечення реалізації державних 
житлових програм для молодих сімей 
та внутрішньо переміщених осіб: 
державної підтримки за програмою 
доступного житла, а також пільгового 
довгострокового державного кредиту 
на будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла) 

20.03.2018 №76 (п.1) питання заслухано 

14.03.2018 № 75 (п.2) перенести розгляд 

      

6496 25.05.2017 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо зняття адміністративних бар'єрів 
та підвищення інвестиційної 
привабливості галузі виробництва 
енергії з альтернативних джерел 

17.01.2018 №71 (п.2) повернути 
суб’єктам права 
законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

      

7229 23.10.2017 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо встановлення додаткових 
гарантій збереження лісів 

06.12.2017 №69 (п.5) повернути 
суб’єктам права 
законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

      

7213 19.10.2017 Проект Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України (щодо 
рентної плати за спеціальне 
використання води) 

06.12.2017 №69 (п.4) прийняти у 
першому читанні 
за основу 

      

7059 04.09.2017 Проект Закону про енергетичного 
омбудсмена 

06.12.2017 №69 (п.3) прийняти у 
першому читанні 
за основу 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63530
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63522
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63487
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61880
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62774
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62753
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62448


4 

      

6306 06.04.2017 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про забезпечення 
комерційного обліку природного газу" 
щодо порядку встановлення 
лічильників газу малозабезпеченим 
категоріям громадян 

15.11.2017 №68 (п.5) законопроект 
потребує 
доопрацювання 

      

6277-1 04.04.2017 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про забезпечення 
комерційного обліку природного газу" 
щодо забезпечення встановлення 
побутовим споживачам природного 
газу індивідуальних лічильників 

08.11.2017 №67 (п.4) законопроект 
потребує 
доопрацювання 

      

6277 31.03.2017 Проект Закону про внесення змін до 
статті 6 Закону України "Про 
забезпечення комерційного обліку 
природного газу" (щодо заборони 
встановлення загальнобудинкових 
лічильників споживачам природного 
газу) 

08.11.2017 №67 (п.3) законопроект 
потребує 
доопрацювання 

      

0164 05.10.2017 Проект Закону про приєднання України 
до Статуту Міжнародного агентства з 
відновлювальних джерел енергії 
(IRENA) 

08.11.2017 №67 (п.2) прийняти у 
першому читанні 
за основу і в 
цілому 

      

7116 15.09.2017 Проект Закону про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України 

18.10.2017 №65 (п.5) направити 
зауваження до 
Комітету з питань 
бюджету 

      

7117 18.09.2017 Проект Закону про підвищення 
доступності та якості медичного 
обслуговування у сільській місцевості 

18.10.2017 №65 (п.4) прийняти у 
першому читанні 
за основу 

      

6671 06.07.2017 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо сприяння розвитку 
промисловості, інвестиційної 
діяльності, захисту та гарантування 
прав і законних інтересів суб'єктів 
підприємницької діяльності 

20.09.2017 №63 (п.5) законопроект 
потребує 
доопрацювання 

      

6536 01.06.2017 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо посилення вимог законів 
України, спрямованих на створення 
безперешкодного доступу для осіб з 
інвалідністю до будівель і споруд 

20.09.2017 №63 (п.4) прийняти у 
першому читанні 
за основу 

      

7000 15.09.2017 Проект Закону про Державний бюджет 
України на 2018 рік 

20.09.2017 №63 (п.2) направити 
пропозиції до 
Комітету з питань 
бюджету 

      

6541 06.06.2017 Проект Закону про внесення зміни до 
статті 71 Бюджетного кодексу України 
щодо поліпшення інвестиційного 
клімату в Україні 

12.07.2017 №61 (п. 4) прийняти у 
першому читанні 
за основу 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61524
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61499
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61486
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62668
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62553
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62554
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62209
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61942
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62551
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61951
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6540 06.06.2017 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо поліпшення інвестиційного 
клімату в Україні 

12.07.2017 №61 (п. 3) прийняти у 
першому читанні 
за основу 

      

6591 15.06.2017 Проект Постанови про Основні 
напрями бюджетної політики на 2018-
2020 роки 

12.07.2017 №61 (п. 1) направити до 
Комітету з питань 
бюджету 
зауваження  до 
проекту 

21.06.2017 №60 (п. 2) перенести розгляд 

      

5643 16.01.2017 Проект Закону про внесення змін до 
статті 141 Податкового кодексу 
України щодо особливостей 
оподаткування витрат на фінансування 
об'єктів та закладів спортивної 
інфраструктури, охорони здоров'я та 
культури 

21.06.2017 №60 (п. 2) прийняти у 
першому читанні 
за основу із 
зауваженнями 
Комітету 

      

5606 26.12.2016 Проект Закону про внесення зміни до 
статті 99 Земельного кодексу України 
щодо уточнення видів права 
земельного сервітуту 

07.06.2017 №59 (п. 2.5) повернути 
суб’єктам права 
законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

      

5677 19.01.2017 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо 
посилення відповідальності у сфері 
охорони культурної спадщини 

07.06.2017 №59 (п. 2.4) прийняти у 
першому читанні 
за основу 

      

6053 08.02.2017 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
(щодо удосконалення окремих питань 
поховання військовослужбовців 
(резервістів та військовозобов'язаних 
під час проходження ними зборів), 
поліцейських, які померли (загинули) 
під час проходження служби) 

17.05.2017 №58 (п.5) повернути 
суб’єктам права 
законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

      

3804 21.01.2016 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
(щодо врегулювання пошукової 
діяльності) 

17.05.2017 №58 (п.4) повернути суб’єкту 
права 
законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

      

6279 03.04.2017 Проект Постанови про Звернення 
Верховної Ради України до 
Національної комісії, що здійснює 
регулювання у сфері енергетики і 
комунальних послуг з вимогою 
скасувати постанови, якими 
передбачено необґрунтоване 
встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу 

05.04.2017 №56 (п. 5) підтримати 
прийняття з 
урахуванням 
пропозицій 
Комітету 

      

4838 16.06.2016 Проект Закону про відходи 22.03.2017 №55 (п.7) повернути суб’єкту 
права 
законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61950
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62047
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60915
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60821
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60960
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61084
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57711
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61488
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59443


6 

      

4835 16.06.2016 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо 
стимулювання використання 
побутових відходів як альтернативного 
джерела енергії 

22.03.2017 №55 (п.6) повернути суб’єкту 
права 
законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

21.09.2016 №42 (п.7) перенести розгляд 

      

5630 30.12.2016 Проект Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо 
особливостей оподаткування 
підприємств, що надають комунальні 
послуги 

18.01.2017 №50 (п.5) прийняти у 
першому читанні 
за основу та в 
цілому 

      

5598 26.12.2016 Проект Закону про Фонд 
енергоефективності 

18.01.2017 №50 (п.4) прийняти у 
першому читанні 
за основу 

      

3198-1 21.10.2015 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо 
поводження з побутовими відходами 
та стимулювання їх використання як 
альтернативного джерела енергії 

21.12.2016 №49 (п.2) повернути суб’єкту 
права 
законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

      

3198 30.09.2015 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України у 
сфері поводження з відходами щодо 
запобігання негативної дії відходів 
кінцевого споживання продукції на 
навколишнє природне середовище 

21.12.2016 №49 (п.1) повернути суб’єкту 
права 
законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

      

3819 26.01.2016 Проект Закону про внесення 
доповнення до Кримінального кодексу 
України (щодо відповідальності за 
виготовлення, збут або використання 
пристроїв, що знижують показники 
лічильників електричної чи теплової 
енергії) 

08.12.2016 №48 (п.6) прийняти у 
першому читанні 
за основу та в 
цілому 

      

5093 08.09.2016 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про забезпечення 
комерційного обліку природного газу" 
(щодо захисту прав споживачів при 
встановленні вузлів комерційного 
обліку природного газу) 

08.12.2016 №48 (п.5) повернути суб’єкту 
права 
законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

      

2824 13.05.2015 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про забезпечення 
комерційного обліку природного газу" 
(щодо порядку компенсації 
споживачам вартості встановлених 
ними лічильників обліку природного 
газу постачальниками газу) 

08.12.2016 №48 (п.4) прийняти у 
першому читанні 
за основу 

      

5289 19.10.2016 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо їх приведення у відповідність з 
Законом України "Про ринок 
природного газу" 

08.12.2016 №48 (п.3) прийняти у 
першому читанні 
за основу 

      

5000 
03.11.2016 Проект Закону про Державний бюджет 16.11.2016 №46 (п.4) - 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59440
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60890
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60811
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56865
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56654
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57734
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59973
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55084
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60296
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60032
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15.09.2016 України на 2017 рік 21.09.2016 №42 (п.2) направити 
пропозиції в 
Комітет з питань 
бюджету 

      

2458а 28.07.2015 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
(щодо залучення інвестицій житлово-
будівельних кооперативів у масове 
житлове будівництво) 

21.09.2016 №42 (п.9) перенести розгляд 

      

2037а 08.06.2015 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про іпотеку" (щодо 
припинення всіх зобов'язань із 
кредитного договору внаслідок 
повернення предмету іпотеки) 

21.09.2016 №42 (п.8) перенести розгляд 

      

4028 04.07.2016 Проект Закону про упаковку та відходи 
упаковки 

21.09.2016 №42 (п.6) прийняти у 
першому читанні 
за основу 

      

4971 13.07.2016 Проект Постанови про Основні 
напрями бюджетної політики на 2017 
рік 

07.09.2016 №41 (п.4) повернути суб’єкту 
права 
законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

      

4044а 21.07.2016 Проект Закону про внесення змін до 
підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні 
положення" Податкового кодексу 
України щодо застосування касового 
методу податкового обліку в сфері 
централізованого водопостачання та 
водовідведення 

07.09.2016 №41 (п.1) прийняти у 
першому читанні 
за основу та в 
цілому як Закон 

      

4493 21.04.2016 Проект Закону про ринок електричної 
енергії України 

01.06.2016 №37 (п.6) на доопрацювання 

      

4437 14.04.2016 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо врегулювання окремих питань 
правового режиму території, що 
зазнала радіоактивного забруднення 
внаслідок Чорнобильської катастрофи 

01.06.2016 №37 (п.5) прийняти у 
першому читанні 
за основу 

      

4444 14.04.2016 Проект Постанови про виконання 
заходів щодо енергоефективності та 
енергозбереження для потреб 
населення 

18.05.2016 №35 (п.8) перенести розгляд 

      

4218 14.03.2016 Проект Постанови про проведення 
аудиту обгрунтованості цін і тарифів на 
житлово-комунальні послуги 

18.05.2016 №35 (п.7) перенести розгляд 

      

3313 09.10.2015 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо пільг з 
оплати житлово-комунальних послуг 

20.04.2016 №33 (п.6) відхилити 

      

3576 03.12.2015 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо земельних ділянок 
багатоквартирних будинків 

16.03.2016 №31 (п.6) повернути суб’єкту 
права 
законодавчої 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56207
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55520
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58083
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59706
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59843
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58829
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58747
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58755
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58388
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56790
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57289
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ініціативи на 
доопрацювання 

      

1439 11.12.2014 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України у 
сфері поводження з відходами 

09.12.2015 №26 (п.6) відхилити 

03.06.2015 №15 (п.6) перенести розгляд 

08.04.2015 №11 (п.7) перенести розгляд 

18.03.2015 №9 (п.2) перенести розгляд 

      

1816 22.01.2015 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
(щодо посилення адміністративної 
відповідальності за порушення вимог 
щодо поводження з відходами та 
благоустрою територій) 

09.12.2015 №26 (п.5) прийняти у 
першому читанні 
за основу 

      

3325 15.10.2015 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення умов 
функціонування ринку природного газу 

07.12.2015 №25 (п.2) прийняти у 
першому читанні 
за основу з 
пропозиціями 
Комітету 

11.11.2015 №23 (п.4) прийняти у 
першому читанні 
за основу, 
створити робочу 
групу щодо 
підготовки 
пропозицій 

04.11.2015 №22 (п.3) перенести розгляд 

      

3190 29.09.2015 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо зняття 
штучних обмежень на реалізацію 
права на приватизацію і отримання в 
користування земельних ділянок 

25.11.2015 №24 (п.5) прийняти у 
першому читанні 
за основу 

      

3136 17.09.2015 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо 
зменшення адміністративного 
навантаження на суб'єктів 
господарювання 

25.11.2015 №24 (п.4) повернути на 
доопрацю-вання 

      

3216 05.10.2015 Проект Закону про внесення змін до 
Розділу VІI Прикінцеві та перехідні 
положення Закону України "Про ринок 
природного газу" (щодо спрямування 
населенню природного газу 
вітчизняного видобутку у повному 
обсязі) 

04.11.2015 №22 (п.5) повернути суб’єкту 
права 
законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

      

3233 06.10.2015 Проект Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо 
оподаткування деяких неприбуткових 
організацій 

04.11.2015 №22 (п.4) прийняти у 
першому читанні 
за основу та в 
цілому 

      

3024 03.09.2015 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про судовий збір" 
щодо особливостей сплати судового 
збору 

08.10.2015 №21 (п.6) відхилити 

      

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52901
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53664
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56823
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56640
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56530
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56681
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56700
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56366
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2393а 17.07.2015 Проект Закону про внесення змін до 
розділу ХХ "Перехідні положення" 
Податкового кодексу України щодо 
проекту модернізації Бортницької 
станції очистки стічних вод 

02.09.2015 №19 (п.4) прийняти у 
першому читанні 
за основу 

      

2392а 17.07.2015 Проект Закону про внесення змін до 
розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні 
положення" Митного кодексу України 
щодо проекту модернізації 
Бортницької станції очистки стічних 
вод 

02.09.2015 №19 (п.3) прийняти у 
першому читанні 
за основу 

      

1442 11.12.2014 Проект Закону про державне 
замовлення будівництва тимчасового 
житла для внутрішньо переміщених 
осіб 

15.07.2015 №18 (п.8) перенести розгляд 

      

2976 29.05.2015 Проект Постанови про утворення 
Тимчасової слідчої комісії Верховної 
Ради України з перевірки законності 
спорудження об'єктів будівництва на 
території міста Києва 

17.06.2015 №16 (п.6) прийняти у 
першому читанні 
за основу 

      

2316 04.03.2015 Проект Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України (щодо 
оподаткування нерухомого майна, 
відмінного від земельної ділянки) 

20.05.2015 №14 (п.7) перенести розгляд 

08.04.2015 №11 (п.6) перенести розгляд 

      

2158 17.02.2015 Проект Закону про внесення змін до 
статті 4 Закону України "Про 
особливості здійснення закупівель в 
окремих сферах господарської 
діяльності" (щодо процедур закупівель 
установами (розпорядниками 
бюджетних коштів) освіти, науки, 
культури, охорони здоров'я) 

20.05.2015 №14 (п.6) прийняти у 
першому читанні 
за основу 

08.04.2015 №11 (п.5) перенести розгляд 

      

1634 25.12.2014 Проект Закону про внесення змін до 
Гірничого закону України щодо 
уточнення порядку компенсацій за 
оплату комунальних послуг 

08.04.2015 №11 (п.8) перенести розгляд 

18.03.2015 №9 (п.3) перенести розгляд 

      

1860 27.01.2015 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо розвитку 
сфери поштового зв'язку 

18.03.2015 №9 (п.4) прийняти у 
першому читанні 
за основу 

      

2141 13.02.2015 Проект Закону про внесення змін до 
додатка № 3 до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2015 
рік" (щодо капітального ремонту 
гуртожитків, що передаються з 
державної власності у власність 
територіальних громад) 

23.02.2015 №7 (п.3) прийняти у 
першому читанні 
за основу 

      

2119 12.02.2015 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про Державний 
бюджет України на 2015 рік" щодо 
наповнення джерел субвенції для 
погашення різниці в тарифах 

23.02.2015 №7 (п.2) відкласти розгляд 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56093
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56092
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52906
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55394
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54297
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54084
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53173
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53717
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54047
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54021
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2147 16.02.2015 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про Державний 
бюджет України на 2015 рік"  

23.02.2015 №7 (п.1) підтримати із 
зауваженнями 

      

1528 22.12.2014 Проект Закону про внесення зміни до 
статті 7 Закону України "Про передачу 
об'єктів права державної та 
комунальної власності" (щодо 
вдосконалення системи експлуатації 
мостів та шляхопроводів) 

11.02.2015 №6 (п.6) прийняти у 
першому читанні 
за основу 

      

1392 11.12.2014 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про Державний 
бюджет України на 2014 рік" (щодо 
виконання Державної соціально-
економічної програми будівництва 
(придбання) доступного житла на 2010 
- 2017 роки) 

24.12.2014 №3 (п.15) зняти з розгляду 

      

1000 12.12.2014 Проект Закону про Державний бюджет 
України на 2015 рік 

24.12.2014 №3 (п.1) підтримати 
пропозиції до 
проекту 

      

1330 09.12.2014 Проект Постанови про Програму 
діяльності Кабінету Міністрів України 

10.12.2014 №2 (п.1) підтримати із 
зауваженнями 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54063
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53018
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52861
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52941
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52794

