Моніторинг в сфері місцевого самоврядування та
житлово-комунального господарства
(29.02-13.03.2016)
Верховна Рада України
Зареєстровані проекти:
12.03.2016
1. Проект Закону № 4209 про внесення змін до Податкового кодексу України
(щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб до відповідних місцевих
бюджетів за фактичним місцезнаходженням структурних та відокремлених
підрозділів юридичної особи), автор – Дерев’янко Ю.
2. Проект Закону № 4208 про внесення змін до Бюджетного кодексу України
(щодо фінансування видатків на органи місцевого самоврядування сіл, селищ, міст
районного значення), автор – Дерев’янко Ю.
3. Проект Закону № 4206 про внесення змін до Податкового кодексу України
(щодо особливостей визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського
призначення), автор – Мураєв Є.
11.03.2016
1. Проект Постанови № 4202 про визнання такою, що втратила чинність
Постанови Верховної Ради України «Про перейменування окремих населених
пунктів та районів», автор – Мураєв Є.
2. Проект Закону № 4200 про мораторій на зміну цільового призначення
земельних ділянок рекреаційного призначення за межами населених пунктів, автор
– Мураєв Є.
3. Проект Закону № 4199 про внесення змін до деяких законодавчих актів
(щодо забезпечення потреб держави та територіальних громад Донецької та
Луганської областей), автори – Єфімов М., Галасюк В., Найєм М. та ін.
4. Проект Закону № 4197 про внесення змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» щодо надання субвенцій Донецькій та
Луганській областям від залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів, на
території яких органи державної влади не здійснюють своїх повноважень», автори
– Єфімов М., Кришин О., Лубінець Д. та ін.
10.03.2016
1. Проект Закону № 4187 про внесення змін до деяких законів України щодо
вдосконалення державного регулювання процесу будівництва, автори – Голуб В.,
Кримпуш-Цинцадзе І.
9.03.2016
1. Проекти Постанов про призначення позачергових виборів, автори Власенко С., Ледовських О., Гончаренко О. та ін.

 № 4181-15 - Столодьського сільського голови (Стодольська сільська рада
Ніжинського району Чернігівської області);
 № 4181-14 - Осітнянського сільського голови (Осітнянська сільська рада
Христинівського району Черкаської області);
 № 4181-13 - Демківського сільського голови (Демківська сільська рада
Драбівського району Черкаської області);
 № 4181-12 - Завадинецького сільського голови (Завадинецька сільська рада
Ізяславського району Хмельницької області);
 № 4181-11 - Сіннянського сільського голови (Сіннянська сільська рада
Богодухівського району Харківської області);
 № 4181-10 - Артільського сільського голови (Артільська сільська рада
Лозівського району Харківської області);
 № 4181-9 - Вільницького сільського голови (Вільницька сільська рада
Чутівського району Полтавської області);
 № 4181-8 - Вирішальненського сільського голови (Вирішальненська сільська
рада Лохвинського району Полтавської області);
 № 4181-7 – Незнанівського сільського голови (Незнанівська сільська рада
Кам’янка-Бузького району Львівської області);
 № 4181-6 – Жуківського сільського голови (Жуківська сільська рада
Згурівського району Київської області);
 № 4181-5 – Серафинецького сільського голови (Серафинецька сільська рада
Городенківського райну Іано-Франківської області);
 № 4181-4 – Верхньобистрянського сільського голови (Верхньобистрянська
сільська рада Міжгірського району Закарпатської області);
 № 4181-3 – Веряцького сільського голови (Веряцька сільська рада
Виноградівського району Закарпатської області);
 № 4181-2 – Новотроїцького сільського голови (Новотроїцька сільська рада
Красноармійського району Донецької області);
 № 4181-1 – Сартанського селищного голови (Сартанська селищна рада
Маріупольської міської ради Донецької області);
 № 4181 – Хобултівського сільського голови (Хобултівська сільська рада
Володимир-Волинського району Волинської області).
3.03.2016
1. Проект Закону № 4177 про внесення змін до пункту 20 Прикінцевих та
перехідних положень Бюджетного кодексу України щодо фінансування закладів
соціально-культурної сфери в селах, селищах, містах районного значення, автор –
Федорук М.
29.02.2016
1. Проект Закону № 4165 про внесення змін до деяких законів України щодо
функціонування районних рад, автори – Бойко О., Ледовських О., Федорук М. та
ін.

Мінрегіонбуд
1.03.2016
1. Мінрегіонбуд презентував геопортал «Адміністративно-територіальний
устрій України». На ньому міститиметься інформація про адміністративнотериторіальні одиниці, топографію, населені пункти, автошляхи та залізниці,
законодавчі акти про зміни адмінтерустрою, перспективні плани формування
територіальних громад, бюджетні паспорти громад, дані про об’єднані
територіальні громади, кількісні показники по навчальних закладах чи інших
соціальних об’єктах, бюджету, розміру дотацій або субвенції і т.д.

