Моніторинг в сфері місцевого самоврядування та
житлово-комунального господарства
(1-15.05.2016)
Верховна Рада України
Проголосовані проекти:
12.05.2016
1. Проект Постанови № 4468 про перейменування деяких населених пунктів
– за основу та в цілому.
2. Проект Постанови № 4087 про перейменування окремих населених
пунктів та районів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя – за основу а
в цілому.
3. Проект Постанови № 4086 про перейменування окремих населених
пунктів та районів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської
областей – за основу та в цілому.
Зареєстровані проекти:
12.05.2016
1. Проект Закону № 4386-д про внесення змін до Бюджетного кодексу
України щодо зарахування окремих адміністративних зборів до місцевих бюджетів,
автори – Павелко А., Амельченко В. та ін.
2. Проект Закону № 4651 про перейменування деяких населених пунктів
Закарпатської, Одеської та Чернігівської областей, автори – Власенко С., Река А. та
ін.
11.05.2016
1. Проект Закону № 4643 про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення відносин у сфері теплопостачання, надання послуг з
централізованого опалення та постачання гарячої води, автор – Гройсман В.
10.05.2016
1. Проект Закону № 4623 про внесення змін до підпункту 4 пункту 24 розділу
VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (щодо
перерозподілу залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів, на території
яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень), автор
– Єфімов М.
4.05.2016
1. Проект Закону № 4585 про внесення змін до деяких законів України щодо
удосконалення містобудівної діяльності, автор – Гройсман В.
2. Проект Закону № 4562 про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення надання адміністративних послуг суб’єктам
господарювання, автори – Гройсман В.

3. Проект Закону № 4557 про внесення зміни до статті 46 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» щодо погодження надання надр у
користування, автор – Гройсман В.
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства
6.05.2016
1. Набув чинності Наказ № 82 від 5.04.2016 р. «Про затвердження Форми
проектної заявки на проект, який може реалізовуватися за рахунок коштів
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад».

