Моніторинг в сфері місцевого самоврядування та житловокомунального господарства
(15-21.02.2016)
Верховна Рада України
Проголосовані проекти:
18.02.2016
1. Проект Закону № 4024 про внесення змін до додатків № 3 та № 7 Закону
України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо фінансового
забезпечення компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших
передбачених законодавством пільг – за основу та в цілому.
Зареєстровані проекти:
19.02.2016
1. Проект Закону № 4112 про внесення змін до Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» (щодо забезпечення органами місцевого самоврядування виділення
земельних ділянок особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
під будівництво гаражів для автомобілів), автор – Сугоняко О.
2. Проект Закону № 4110 про внесення змін до деяких законів України щодо
набуття повноважень сільських, селищних, міських голів, автори – Власенко С.,
Ледовських О., Бублик О. та ін.
18.02.2016
1. Проект Закону № 4108 про внесення змін до Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності» (щодо граничного розміру пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту замовників будівництва об’єктів
промислового та сільського господарства), автори – Денисенко В., Дзюбик П.,
Кривенко В. та ін.
17.02.2016
1. Проект Постанови № 4087 про перейменування окремих населених
пунктів та районів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, автори –
Власенко С., Курило В., Ледовських О. та ін.
2. Проект Постанови № 4086 про перейменування окремих населених
пунктів та районів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської
областей, автори – Власенко С., Гуляєв В., Дехтярчук О. та ін.
3. Проект Постанови № 4085 про перейменування окремих населених
пунктів та районів, автори – Власенко С., Гуляєв В., Гончаренко О. та ін.
4. Проект Закону № 4091 про внесення змін до законів України щодо виборів
старост, автори – Бойко О., Ледовських О., Куліченко І. та ін.
15.02.2016

1. Проект Закону № 4059 про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо фінансування діяльності центрів надання адміністративних послуг, автори –
Найєм М., Добродомов Д., Сотник О. та ін.
2. Проект Закону № 4058 про внесення змін до Закону України «Про
адміністративні послуги» щодо фінансування діяльності центрів надання
адміністративних послуг, автори - Найєм М., Добродомов Д., Сотник О. та ін.
Комітет ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та
місцевого самоврядування
15.02.2016
1. Схвалив роз’яснення щодо можливості обрання одного старости
виборцями декількох населених пунктів об’єднаної територіальної громади на
підставі рішення відповідної місцевої ради.
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства
16.02.2016
1. Мінрегіонбуд та Асоціація міст України підписали Меморандум про
узгодження мети діяльності щодо впровадження реформи місцевого
самоврядування. Меморандум діятиму до 31 грудня 2016 року.
Інше
15.02.2016
1. Центральна виборча комісія призначила на неділю, 24 квітня 2016 року,
перші вибори місцевих депутатів та голів громад в Київській та Рівненькій області
в:
1. Пісківській селищній об’єднаній територіальній громаді (Київська
область);
2. Привільненській сільській об’єднаній територіальній громаді (Рівненська
область);
3. Крупецькій сільській об’єднаній територіальній громаді (Рівненська
область).

