Моніторинг в сфері місцевого самоврядування та
житлово-комунального господарства
(2-17.07.2016)
Верховна Рада України
Проголосовані акти:
14.07.2016
1. 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» - за
основу і в цілому.
2. Проект Постанови № 4751 про внесення змін до Постанови Верховної
Ради України «Про перейменування окремих населених пунктів та районів на
тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей» - за основу та
в цілому.
3. Проект Постанови № 4651 про перейменування деяких населених пунктів
Закарпатської, Одеської та Чернігівської областей – за основу і в цілому.
4. Проект Постанови № 4907 про перейменування деяких населених пунктів
Миколаївської, Одеської, Харківської областей та Комінтернівського району
Одеської області – за основу та в цілому.
Зареєстровані проекти:
15.07.2016
1. Проект Закону № 4022а про внесення зміни до статті 3 Закону України
«По свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», автори –
Немиря Г., Пацкан В. та ін.
14.07.2016
1. Проект Закону № 4978 про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо зняття обмеження мінімального розміру орендної плати за земельні ділянки
державної та комунальної власності та надання повноважень по його встановленню
органам місцевого самоврядування, автори – Рудик С., Кривенко В. та ін.
12.07.2016
1. Проект Закону № 4966 про Відкритий Перелік об’єктів права комунальної
власності, автори – Ляшко О., Галасюк В. та ін.
2. Проект Закону № 4961 про внесення змін до Закону України «Про службу
в органах місцевого самоврядування» (щодо виплати пенсії ветеранам військової
служби), автор – Соболєв С.
3. Проект Закону № 4957 про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо належного забезпечення територіальних громад земельними
ресурсами), автор – Тимошенко Ю.
08.07.2016

1. Проект Постанови № 4931 про зміни в адміністративно-територіальному
устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Горлівка та Бахмутського
району Донецької області, автори – Єфімов М., Курило В. і т.д.
2. Проект Постанови № 4930 про зміни в адміністративно-територіальному
устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Бахмут та Бахмутського
району Донецької області, автори – Єфімов М., Курило В. та ін.
3. Проект Постанови № 4929 про зміни в адміністративнотериторіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста
Слов’янськ та Слов’янського району Донецької області, автори – Єфімов М.,
курило В. та ін.
07.07.2016
1. Проект Постанови № 4921 про внесення змін до деяких законі України
щодо територіальної оборони, автор – Гройсман В.
2. Проект Закону № 4913 про внесення змін до Закону України «Про
столицю України – місто-герой Київ» (щодо порядку призначення голови
Київської державної адміністрації), автори – Алєксєєв С., Білоцерківець Д.
3. Проект Закону № 4908 про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо захисту прав власників (співвласників) багатоквартирного
будинку, автор – Драюк С.
06.07.2016
1. Проект Постанови № 4907 про перейменування деяких населених
пунктів Миколаївської, Одеської, Харківської областей та Комінтернівського
району Одеської області, автор – Власенко С., Кудлаєнко С. і т.д.
2. Проект Постанови № 4906 про перейменування Кіровоградського
району Кіровоградської області, автори – Власенко С., Шкрум А. та ін.
3. Проект Закону № 4901 про комерційний облік комунальних послуг,
автори – Сташук В., Бабак А. та ін.
05.07.2016
1. Проект Постанови № 4897 про призначення позачергових виборів
Коцюбинської селищної ради (11 вересня 2016 року), автори – Ляшко О.,
Іллєнко А. та ін.
2. Проект Постанови № 4896 про зміни в адміністративнотериторіальному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж міста
Золотого та Гірського Попаснянського району Луганської області, автор –
Курило В.
04.07.2016
1. Проект Постанови № 4883 про внесення змін до Постанови Верховної
Ради України № 1377-VIII від 19.05.2016 «Про перейменування окремих
населених пунктів та районів» (щодо перейменування міста Комсомольськ
Полтавської області), автор – Каплін С.

Різне
14.07.2016
1. Уряд затвердив постанову КМУ № 420 «Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 727», якою затвердив
стабілізаційну дотацію місцевим бюджетам на видатки для професійно-технічної
освіти у розмірі 98 млн. грн.
13.07.2016
1.Комітет ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та
місцевого самоврядування розглянув та рекомендував до прийняття проекти
постанов ВРУ № 4929 та № 4930 про зміни в адміністративно-територіальному
устрої Донецької області.

