Моніторинг в сфері місцевого самоврядування та
житлово-комунального господарства
(14-20.03.2016)
Верховна Рада України
Проголосовані проекти:
17.03.16
1. Проект Постанови № 4084 про перейменування окремих населених
пунктів - за основу і в цілому.
Зареєстровані проекти:
18.03.2016
1. Проект Закону № 4263 про особливості передачі в оренду приєднаних
газорозподільних мереж з контрольною часткою державної та/чи комунальної
власності, автори - Лопушанський А., Насалик І.
17.03.2016
1. Проект Закону № 4253 про внесення змін до Земельного кодексу України
(щодо розмежування земель державної та комунальної власності), автор –
Фролов М.
16.03.16
1. Проект Закону № 4243 про внесення змін до Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності» щодо пайової участі, автор – Бублик М.
2. Проект Закону № 4240 про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо форми вирішення територіальною громадою питань місцевого
значення, автори – Курячий М., Куліченко І.
15.03.16
1. Проект Закону № 4227 про призначення перших виборів до районних у
місті Києві рад, автори – Соболєв Є., Ємець Л., Сироїд О. та ін.
2. Проект Постанови № 4222 про приведення назви міста Кіровоград
Кіровоградської області у відповідність із вимогами Закону України «Про
засудження
комуністичного
та
націонал-соціалістичного
(нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»
(перейменувати на місто Кропивницький), автори – Горбунов О., Березкін С.,
Крулько І. та ін.
14.03.16
1. Проект Постанови № 4218 про проведення аудиту обґрунтованості цін і
тарифів на житлово-комунальні послуги, автори – Бондар В., Кулініч О., Біловол О.
та ін.
2. Проект Постанови № 4213 про об’єднуюче (соборне) найменування міста
Кіровоград Кіровоградської області (перейменувати на місто Свято-Єлисавет),
автор – Яриніч К.

Комітет ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та
місцевого самоврядування
17.03.16
1. запропонував Київській міській раді та Київській міській державній
адміністрації з однієї сторони та Київській обласній державній адміністрації з
іншої, провести на базі та за участі Комітету переговорний процес та підготовчу
роботу з питання встановлення меж міста Києва та суміжних меж Київської
області.
Кабінет Міністрів України/Мінрегіонбуд
18.03.16
1. визначив механізм та умови надання об’єднаним територіальним громадам
державної субвенції на формування інфраструктури постановою КМ «Про деякі
питання надання субвенції з питань державного бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад».
15.03.16
1. В.Негода нагадав, що 27 березня 2016 року пройдуть перші вибори у
10-ти об’єднаних територіальних громадах, а саме:
1. Шацькій селищній ОТГ Волинської області;
2. Мирівській сільській ОТГ Дніпропетровської області;
3. Корнинській селищній ОТГ Житомирської області;
4. Білоберізькій сільській ОТГ Івано-Франківській області;
5. Новоукраїнській міській ОТГ Кіровоградської області;
6. Ходорівській міській ОТГ Львівської області;
7. Новоаврамівській міській ОТГ Полтавської області;
8. Артемівській селищній ОТГ Полтавської області;
9.Радивилівській міській ОТГ Рівненської області;
10. Старосалтівській селищній ОТГ Харківської області.

