Моніторинг в сфері місцевого самоврядування та
житлово-комунального господарства
(18-30.04.2016)
Верховна Рада України
Проголосовані проекти:
20.04.2016
1. Проект Закону № 1076 про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо уточнення сфери застосування та удосконалення окремих положень
передачі гуртожитків у власність територіальних громад і забезпечення реалізації
житлових прав законними мешканцями гуртожитків) – у другому читанні та в
цілому.
19.04.2016
1. Проект Закону № 4355 про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з
управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за
використанням і охороною земель – за основу.
Зареєстровані проекти:
28.04.2016
1. Проект Закону № 4543 про внесення змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» (щодо соціальних стандартів та обсягу
субвенції на надання пільг та житлових субсидій), автор - Гройсман В.
26.04.2016
1. Проект Постанови № 4530 про призначення позачергових виборів
Одеського міського голови, автори - Кишкар П., Кривенко В.
25.04.2016
1. Проект Закону № 4528 про забезпечення збалансування інтересів
споживачів житлово-комунальних послуг при здійсненні державного регулювання
у сфері комунальних послуг, автори - Ківалов С., Развадовський В.
2. Проект Закону № 4527 про встановлення мораторію на примусове
стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги та нарахування пені,
автори – Ківалов С., Развадовський В.
3. Проект Закону № 4522 про внесення змін до статті 282 Податкового
кодексу України (щодо звільнення від сплати за користування земельними
ділянками державної та комунальної власності суб’єктів господарювання, які
провадять діяльність на території проведення антитерористичної операції), автори
– Безбах Я., Матвійчук Е.
21.04.2016
1. Проект Закону № 4500 про внесення зміни до статті 37 Закону України
«Про
регулювання
містобудівної
діяльності»
(щодо
підтвердження
платоспроможності для забезпечення виконання кошторису об’єктів будівництва,

що належать до VI і V категорії складності), автори - Єфремова І., Денісова Л. та
ін.
20.04.2016
1. Проект Закону № 4479 про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо незастосування на території України окремих нормативно-правових
актів комуністичного тоталітарного режиму та місцевого самоврядування, що
суперечать Конституції та загрожують унітарному устрою України, автори –
Луценко І., Добродомов Д., Береза Б. та ін.
19.04.2016
1. Проект Закону № 4472 про внесення змін до Закону України «Про
Державний Бюджет України на 2016 рік» щодо спрямування додатково одержаних
доходів місцевим бюджетам, а також фінансування окремих соціальних видатків,
автори – Бондар В., Біловол О. та ін.
2.Проект Закону № 4471 про внесення змін до законів України щодо
забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб, автори – Вілкул О.,
Шпенов Д., Шуфрич Н. та ін.
3. Проект Постанови № 4468 про перейменування деяких населених пунктів,
автори – Власенко С., Дехтярчук О. та ін.
Мінрегіонбуд
25.05.16
1. Уряд схвалив проект Угоди між Урядом України та Європейською
Комісією про фінансування “U-LEAD з Європою: Програма для України з
розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку”.
Це рішення дозволить підписати міжнародну угоду з ЄС та отримати
фінансування на загальну суму 97 млн. євро (ЄС – 90 млн. євро, Німеччина – 6
млн. євро, Польща – 1 млн. євро). Допомога буде спрямована для зміцнення
спроможності центральних та місцевих органів виконавчої влади для реалізації
регіональної політики та реформ децентралізації, а також для покращення якості
надання адміністративних послуг на місцевому рівні.
Інше
24.04.2016
1.Відбулися перші вибори депутатів та голів місцевих рад у трьох
об’єднаних територіальних громадах: Пісківській селищній ОТГ (Бородянський
район Київської області), Привільненській сільській ОТГ (Дубенський район
Рівненської області) та Крупецькій сільській ОТГ (Радивилівський район
Рівненської області). Загальна кількість ОТГ тепер – 172 громади.

