Моніторинг в сфері місцевого самоврядування та
житлово-комунального господарства
(28.03-3.04.2016)
Верховна Рада України
Зареєстровані проекти:
1.04.2016
1. Проект Закону № 4365 про внесення змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» щодо призупинення передачі майна
державних професійно-технічних навчальних закладів в комунальну власність,
автори – Гриневич Л., Співаковський О., Кириленко І. та ін.
2. Проект Закону № 4366 про внесення змін до статті 64 Бюджетного кодексу
України (щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб до відповідного
місцевого бюджету за податковою адресою платника податків – фізичної особи),
автори – Медуниця О., Гордєєв А.
3.Проект Закону № 4363 про внесення змін до Закону України «Про
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (щодо способу передачі
технічної документації на багатоквартирний будинок)», автор – Гуляв В.
4. Проект Закону № 4359 про мораторій на виселення з гуртожитку громадян
України (щодо громадян, які на момент передачі гуртожитку у власність
територіальним громадам, фактично проживали та сплачували комунальні
послуги), автор – Кривошея Г.
31.03.16
1. Проект Постанови № 4354 про віднесення міста Калинівка Калинівського
району Вінницької області до категорії міст обласного значення, автори – Власенко
С., Федорук М. та ін.
2. Проект Закону № 4345 про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо оптимального розподілу надходжень від податку на доходи фізичних осіб,
автор – Заболотний Г.
30.03.16
1. Проект Закону № 4337 про внесення змін до Бюджетного кодексу України
(урівняти в правах громади міст з іншими громадами відносно місцевих
запозичень), автор – Ничипоренко В.
2. Проект Закону № 4330 про внесення зміни до статті 46 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» щодо погодження надання надр у
користування, автор – Яценюк А.
3. Проекти Постанов про призначення позачергових виборів, автори –
Власенко С., Ледовських О., Бойко О. і т.д.:
1. 4181-16 – Промінського сільського голови (Промінська сільська рада Луцького
району Волинської області);
2. 4181-17 – Радянського сільського голови (Радянська сільська рада
Бердичівського району Житомирської області);

3. 4181-18 – Азовського сільського голови (Азовська сільська рада Розівського
району Запорізької області);
4. 4181-19 – Гюнівського сільського голови (Гюнівська сільська рада
Приморського району Запорізької області);
5. 4181-20 – Новоспаського сільського голови (Новоспаська сільська рада
Приазовського району Запорізької області);
6. 4181-21 - Олександрівського сільського голови (Олександрівська сільська рада
Приазовського району Запорізької області).
29.03.16
1. Проект Постанови № 4315 про повернення місту Кіровоград
Кіровоградської області історичної християнської назви – Єлисаветград, названого
на честь Святої Праведної Єлисавети – матері Іоанна Хрестителя, сестри
Богородиці, автор - Ларін С.
Кабінет Міністрів України та ін.
29.03.16
1. Прийняв постанову «Деякі питання ведення Державного земельного
кадастру». Документом визначається порядок надання безпосереднього доступу до
відомостей Державного земельного кадастру широкому колу посадових осіб та
фаховим спеціалістам.
Окрім того, визначено порядок надання витягів з
Державного земельного кадастру адміністраторам ЦНАПів та уповноваженим
особам виконавчих органів місцевого самоврядування.
2. Відбулися перші вибори депутатів та голів у десяти об’єднаних
територіальних громадах (детальніше - тут). Тепер їх – 169.

