
 

У цій таблиці наведено огляд законодавства, що стосується політичних та правових реформ, наприклад, законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді, а також прийнятих законів. Вона 
була складена командою проекту DRI в Україні на основі інформації, одержаної з веб-сайту Верховної Ради та інших відкритих джерел.  Таблиця регулярно оновлюється та публікується на 
веб-сайті DRI. Якщо ви маєте питання, коментарі чи пропозиції щодо вдосконалення, просимо надсилати їх на адресу europe@democracy-reporting.org. 
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Дата 

Номер 
законо
проекту
/закону 

Назва законопроекту/закону Ініційований Коментарі 

2016 рік 

1 квітня 4357 
Проект Закону про внесення змін до статті 78 Конституції 
України щодо створення політичних передумов для 
стабільної та ефективної роботи Кабінету Міністрів України 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (12 квітня 2016) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект спрямований на створення умов для стабільної та ефективної роботи 
уряду України, створюючи можливість поєднувати мандат народного депутата 
України з посадою Прем’єр-міністра або члена  Кабінету Міністрів. 

26 січня 
2016 

948-VIII 
Проект Закону про внесення змін до статті 149 Регламенту 
Верховної Ради України 

Народні 
депутати 

[Законопроект 3812] Опубліковано 29 січня 2016. Набув чинності 30 січня 2016. ** 
Законопроект передбачає додаткові часові рамки для розгляду законопроектів 
щодо внесення змін до Конституції: новообраний Парламент може в подальшому 
проголосувати за  законопроект про внесення змін до Конституції  (відповідно до Ст. 
155 Конституції), що вже були схвалені Парламентом попереднього скликання, але 
голосування щодо прийняття закону не відбулося; якщо законопроект щодо 
внесення змін до Конституції   (який, за висновком Конституційного Суду,  відповідає 
вимогам Ст. 157 та 158 Конституції), був попередньо схвалений Парламентом , але 
не розглядався на наступній черговій сесії після попереднього схвалення, такий 
законопроект розглядатиметься Парламентом на наступній черговій сесії. Однак 
законопроект унеможливлює прийняття змін до Конституції відповідно до Ст. 155, 
якщо попереднє схвалення відбулося під час позачергової сесії.    

22 січня 
2016 

3805 
Про подальшу роботу над законопроектом про внесення 
змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (26 січня 2016) та обговорюється в комітеті. ** Проект 
постанови спрямований на визнання постанови Парламенту щодо попереднього 
схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо 
децентралізації влади (8 серпня 2015) такою, що втратила чинність, та визначає 
механізм подальшої роботи з цим законопроектом.  
 

Законодавчі ініціативи Верховної Ради України щодо політичних 
реформ
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18 січня 
2016 

3781 
Проект Закону про процедуру підготовки проекту нової 
Конституції України 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (19 січня 2016) та обговорюється в комітеті. 
**Законопроект має на меті встановити процедуру розробки нової Конституції 
України, що має бути прийнята на всеукраїнському референдумі за ініціативою 
народу; встановити правові засади, визначити формування, організацію та 
функціонування нового уповноваженого органу установчої влади – Конституційної 
Асамблеї.   

2015 рік 

25 
листопада 

1401-
VIII 

Проект Закону про внесення змін до Конституції України 
(щодо правосуддя) 

Президент 

[Законопроект 3524]. Опублікований 29 червня 2016, набув чинності 30 вересня 
2016. ** Законо має на меті забезпечення незалежності правосуддя, підвищення 
вимог та професійних стандартів судової системи, забезпечення інституційного 
потенціалу прокуратури, адвокатури та виконавчої служби тощо. 

1 липня 2217a 
Проект Закону про внесення змін до Конституції України 
(щодо децентралізації влади) 

Президент 

Вручено подання Комітету про розгляд (10 грудня 2015). ** Законопроект 
передбачає внесення змін до Конституції шляхом зміни системи політичного поділу 
України з метою сприяння децентралізації та створення ефективної системи органів 
місцевого самоврядування.     

16 січня 1776 
Проект Закону про внесення змін до Конституції України 
(щодо недоторканності народних депутатів України та 
суддів) 

Президент 
Вручено висновок Комітету (22 грудня 2015).  ** Законопроект передбачає внесення 
змін до Конституції з обмеженням недоторканності народних депутатів та суддів.  

16 січня 1788 
Проект Закону про внесення змін до статті 124 Конституції 
України (щодо визнання положень Римського статуту) 

Народні 
депутати 

 Вручено подання Комітету про відхилення (10 грудня 2015) ** 
Законопроект передбачає внесення змін до Конституції , визначаючи, що Україна 
може визнати юрисдикцію МКС, як визначено Римським Статутом.  

1 грудня 1138 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
Конституційний Суд України" (щодо забезпечення 
реалізації статті 152 Конституції України у частині визнання 
неконституційними дій органу влади) 

Народний 
депутат 

Відхилено (15 вересня 2015). ** законопроект вносить зміни до підстав та процедур 
визнання дій органів влади неконституційними.  

  Вгору 
  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57684
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57684
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53602
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53621
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52572
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52572
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52572
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52572


 

 
 
 
 

Дата 

Номер 
законо
проекту
/закону 

Назва законопроекту/закону Ініційований Коментарі 

2016 рік 

13 грудня 5536 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
судоустрій та статус судів" (щодо кваліфікаційного 
оцінювання суддів) 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (19 грудня 2016) та опрацьовується в комітеті. ** 
Законопроектом скасовується вимога щодо кваліфікаційного оцінювання за 
критерієм професійної компетентності суддів Верховного суду України та Вищих 
спеціалізованих судів.  

6 грудня 5498 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо створення та функціонування в судах 
електронної системи "Персональний онлайн кабінет") 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (8 грудня 2016) та опрацьовується в комітеті. ** 
Законопроектом пропонується створення «Персонального онлайн кабінету», де 
сторони та учасники процесу, після отримання від суду відповідного доступу до цієї 
системи, матимуть змогу в будь-який час ознайомитися з матеріалами 
справи/провадження та документами, що надійшли до суду по їх справі, з можливістю 
отримання та/або копіювання копій цих документів тощо.  

29 
листопада 

5467 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
судоустрій і статус суддів" (щодо уточнення порядку 
притягнення судді до дисциплінарної відповідальності) 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (1 грудня 2016) та опрацьовується в комітеті. ** 
Законопроект передає повноваження щодо здійснення дисциплінарних проваджень 
стосовно суддів до ВККС від ВРП. Оскарження ж дисциплінарного рішення ВККС 
здійснюється у ВРП. 

28 
листопада 

5460 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розгляду справ за участю присяжних 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (1 грудня 2016) та опрацьовується в комітеті. ** 
Законопроектом пропонується внести зміни до положень Цивільного процесуального 
кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та Кримінального 
процесуального кодексу України, де термін «народні засідателі» замінити терміном 
«присяжні». Крім того, в перехідних і прикінцевих положеннях законопроекту 
передбачено, що до утворення списків присяжних в порядку і в строки, визначені 
Законом України «Про судоустрій і статус суддів», їхні повноваження здійснюють 
народні засідателі. 

22 
листопада 

5438 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини" (щодо вдосконалення 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (24 листопада 2016) та опрацьовується в комітеті. ** 
Законопроектом пропонується відшкодовувати видатки Державного бюджету на 
виконання рішення ЄСПЛ за рахунок посадових осіб, незаконні дії або бездіяльність 

Законодавчі ініціативи Верховної Ради України щодо політичних 
реформ

грудень 2014 - грудень 2016

Оновлено 21 грудня 2016

Судова реформа 
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60725
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60725
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60648
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60648
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60648
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60609
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60609
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60609
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60596
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60596
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60564
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60564
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60564


 

процедури виконання рішень та пропозицій 
Європейського суду з прав людини) 

яких спонукали Стягувача подати заяву до Суду за захистом його порушених прав, в 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Водночас такі особи можуть 
додатково позбавлятися права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю. 

17 
листопада 

5336-1 Проект Закону про Конституційний Суд України Народні 
депутати 

Включено до порядку денного (6 грудня 2016) та очікує розгляду. ** Проект закону 
підготовлений в рамках Ради з питань судової реформи та отримав в цілому схвальну 
оцінку від Венеціанської комісії. Законопроект переважно відтворює ключові 
положення законопроекту № 5336. У цьому проекті визначається порядок організації 
та діяльності КСУ, статус суддів Конституційного Суду, встановлюються норми щодо 
підстав і порядку звернення до Суду, процедури розгляду ним справ і виконання 
рішень Суду. Проект закону впроваджує інститут конституційної скарги як додатковий 
механізм захисту прав і свобод громадян. Також запроваджується конкурсний 
порядок відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, яким 
передбачено, що Президент, Верховна Рада, з’їзд суддів формуватимуть конкурсні 
комісії. 

16 
листопада 

5406 Проект Закону про доступ до судових рішень Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (18 листопада 2016) та опрацьовується в комітеті. ** 
Проект закону детально врегульовує всі аспекти діяльності Єдиного державного 
реєстру судових рішень. До реєстру надається загальний доступ для всіх користувачів 
і повний доступ для визначеної категорії користувачів. Внесенню до Реєстру 
підлягають усі електронні копії судових рішень судів (окрім тих, що містять державну 
таємницю), а також електронні копії окремих думок суддів  

4 листопада 5359 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність" щодо створення 
рівних можливостей для отримання свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю та недопущення 
дискримінації особи за майновою ознакою 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (10 листопада 2016) та опрацьовується в комітеті. ** 
Законопроектом встановлюється максимальний розмір плати за складання 
адвокатського кваліфікаційного іспиту у розмірі не більше двох мінімальних 
заробітних плат. Стажування матиме відбуватися на безоплатній основі.  

4 листопада 5358 

Проект Закону про внесення змін до Прикінцевих та 
перехідних положень Закону України "Про судоустрій і 
статус суддів" щодо резерву на заміщення вакантних 
посад суддів 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (10 листопада 2016) та опрацьовується в комітеті. ** 
Законопроектом пропонується пункт 29 Прикінцевих та перехідних положень Закону 
України "Про судоустрій і статус суддів" доповнити положеннями, дозволивши 
кандидатам, у яких трирічний термін дії результатів їх кваліфікаційних іспитів 
закінчився протягом 90 днів після набрання чинності цим Законом, взяти участь 
конкурсі без складання відбіркового іспиту та проходження спеціальної підготовки. 
Такі кандидати можуть повторно скласти кваліфікаційний іспит та взяти участь у 
конкурсі на зайняття посади судді відповідно до результатів такого іспиту. 

1 листопада 5336 Проект Закону про Конституційний Суд України 
Народний 

депутат 

Включено до порядку денного (6 грудня 2016) та очікує розгляду. ** Законопроект 
визначає порядок організації та діяльності КСУ, статус суддів Конституційного Суду, 
встановлюються норми щодо підстав і порядку звернення до Суду, процедури 
розгляду ним справ і виконання рішень Суду. Основним недоліком проекту є його 
великий обсяг та детальне регулювання внутрішніх процедур суду, які слід 
встановлювати на рівні регламенту суду.  

13 жовтня 5271 
Проект Закону про внесення змін до Цивільного 
процесуального кодексу України (щодо розгляду справ за 
участю присяжних) 

Народні 
депутати 

Вручено подання Комітету про розгляд (17 листопада 2016) та очікує розгляду. ** 
Згідно із змінами до Конституції і новою редакцією закону «Про судоустрій і статус 
суддів» в Україні ліквідований інститут народних засідателів, хоча їх участь 
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передбачається у деяких справах цивільного судочинства, зокрема, в рамках 
окремого провадження. Законопроектом пропонується замінити термін «народні 
засідателі» на «присяжні».  

4 жовтня 5180-1 Проект Закону про Вищу раду правосуддя Народний 
депутат 

Знято з розгляду (3 листопада 2016). ** Альтернативний законопроект до 
законопроекту № 5180 про Вищу раду правосуддя. Законопроект містить, зокрема, 
техніко-юридичні правки. Даним проектом пропонується передати здійснення 
дисциплінарних проваджень щодо суддів до ВККС від ВРП. Оскарження ж 
дисциплінарного рішення ВККС здійснюється вже у ВРП. Також змінюється порядок 
звільнення Генерального прокурора України, який тепер може бути звільнений 
указом на підставі рішення ВРП, а не тільки в межах подання Кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії прокурорів.  

4 жовтня 5221 
Проект Закону про внесення змін до статті 10 Закону 
України "Про судоустрій і статус суддів" щодо малозначних 
спорів у судах 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (6 жовтня 2016) та опрацьовується в комітеті. ** 
Законопроектом визначається, що малозначним спором є будь-який немайновий 
спір, а також майновий спір, якщо ціна позову не перевищує одного мільйону гривень. 

30 вересня 5197 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
судоустрій і статус суддів" (щодо строку застосування до 
судді дисциплінарного стягнення, притягнення до 
відповідальності судді за грубе чи систематичне 
нехтування обов'язками) 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (5 жовтня 2016) та опрацьовується в комітеті. ** 
Законопроектом продовжуються строки притягнення судді до дисциплінарної 
відповідальності з 3 до 5 років.  

26 вересня 5183 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо полегшення доступу до правосуддя 
внутрішньо переміщених осіб та інших категорій осіб, 
права, свободи чи інтереси яких були порушені внаслідок 
збройного конфлікту, тимчасової окупації, надзвичайних 
ситуацій природного чи техногенного характеру 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (29 вересня 2016) та опрацьовується в комітеті. ** 
Законопроектом дозволяється позивачу у цивільному процесі обирати підсудність у 
справах (позовного провадження), пов’язаних з військовою агресією, збройним 
конфліктом, тимчасовою окупацією території України, надзвичайними ситуаціями 
природного чи техногенного характеру за місцем проживання чи перебування. 

23 вересня 5180 Проект Закону про Вищу раду правосуддя Президент 

Закон прийнято (21 грудня 2016), готується на підпис. ** Законом регулюється 
діяльність Вищої ради правосуддя – основного органу суддівського врядування, 
відповідального за призначення, звільнення, переведення та здійснення 
дисциплінарного провадження щодо судді. ВРП, серед іншого, також надає згоду на 
затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом.  

19 вересня 5136 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо започаткування реальної реформи 
судової гілки влади 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (20 вересня 2016) та опрацьовується в комітеті. ** 
Законопроектом надається визначення поняттю «правова позиція» Верховного суду. 
На суди покладається зобов’язання застосовувати у разі наявності правову позицію 
Верховного Суду при прийнятті рішень. Однією з додаткових підстав для скасування 
або зміни рішення суду першої інстанції є застосування норми права всупереч 
правовій позиції Верховного Суду України.  

31 серпня 5054 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення доступу захисника до 
особи, яка має право на захист 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (1 вересня 2016) та опрацьовується в комітеті. ** 
Законопроект законодавчо розширяє і деталізує право підозрюваного, 
обвинуваченого, засудженого звернутися/отримати правову допомогу від захисника, 
наприклад, встановлюються чіткі часові рамки, підстави, порядок зустрічі із 
захисником у місцях позбавлення волі. Серед іншого, надаються додаткові 
антикорупційні запобіжники, а також усувається частина дискреційних повноважень 
пенітенціарних органів.   
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19 серпня 5033 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
Конституційний Суд України" (щодо забезпечення 
виконання рішень і висновків Конституційного Суду 
України) 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (28 серпня 2016) та опрацьовується в комітеті. ** 
Законопроект встановлює механізм виконання рішень Конституційного Суду України 
та відповідальність за їх невиконання. Контроль за виконанням рішень і висновків 
Конституційного Суду України здійснюється Секретаріатом під керівництвом судді – 
доповідача. 

19 серпня 5032 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо забезпечення запобігання 
зловживанню процесуальними правами) 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (28 серпня 2016) та опрацьовується в комітеті. ** Метою 
законопроекту є запобігання зловживанням процесуальними права або неналежному 
ставленню до процесуальних прав. У цивільному, господарському та 
адміністративному судочинстві з’являється новий засіб процесуального примусу – 
грошове стягнення, яке накладається за зловживання або неналежне ставлення до 
процесуальних прав.   

12 серпня 5026 
Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо способу виконання судових рішень 

Кабінет 
Міністрів 

Надано для ознайомлення (16 серпня 2016) та опрацьовується в комітеті. ** Проект 
передбачає запровадження альтернативного механізму виконання рішень судів, 
відповідальність за невиконання яких несе держава та які неможливо своєчасно 
виконати у зв’язку з відсутністю достатніх коштів у державному бюджеті на зазначені 
цілі. Такі альтернативні механізми не застосовуються до рішень ЄСПЛ щодо 
справедливої сатисфакції. Інші механізми та способи виконання рішення ЄСПЛ в 
частині здійснення виплат можуть застосуватися лише за згодою стягувача. 

8 липня 4936 

Проект Закону про превентивні і компенсаційні засоби у 
зв’язку з катуванням, нелюдським чи таким, що принижує 
гідність, поводженням або покаранням щодо засуджених 
та осіб, узятих під варту, та запровадження інституту 
пенітенціарних суддів 

Народні 
депутати 

Вручено подання Комітету про розгляд (18 жовтня 2016) та очікує розгляду. ** 
Законопроект передбачає створення нової інституції пенітенціарних судів у системі 
загальних судів. Ця інституція відповідає за застосування превентивних та 
компенсаційних засобів як запобіжника проти катувань та інших форм неналежного 
поводження зособами, які утримуються у пенітенціарних інституціях. Юрисдикція 
пенітенціарних суддів застосовується до певних категорій ув'язнених (наприклад, 
засуджених, затриманих та заарештованих). 

4 липня 4879 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення і пришвидшення процесу 
судового захисту порушених прав та законних інтересів 
осіб 

Народний 
депутат 

В порядок денний не включено (7 липня 2016). ** Законопроект запроваджує інститут 
електронного наказного провадження щодо стягнення неоспорюваної грошової 
заборгованості за договірними зобов'язаннями у цивільному та господарському 
судочинстві.  

30 травня 
1402-

VIII 
Проект Закону про судоустрій і статус суддів Президент 

[Законопроект 4734]. Опублікований 16 липня 2016, набув чинності 30 вересня 2016. 
** Закон встановлює нове нормативно-правове регулювання судоустрою та статусу 
суддів. Відповідно до змін встановлюється трирівнева судова система (місцевий суд – 
апеляційний суд – Верховний Суд, та два вищі спеціалізовані суди для певних 
категорій справ, таких як протидія корупції та захист інтелектуальної власності). Судді 
Верховного Суду України обиратимуться на конкурсній основі. Впроваджуються нові 
правила відбору та призначення суддів. Законопроект спрямований на зміцнення 
незалежності та підзвітності суддів (наприклад, суддя повинен подати три типи 
декларацій). 

31 березня 4351 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо питань судового контролю та 
підтримки міжнародного комерційного арбітражу 

Народні 
депутати 

Вручено подання Комітету про розгляд (3 листопада 2016) та очікує розгляду. ** 
Основною метою законопроекту є підвищення ефективності арбітражу, підвищення 
привабливості України як місця арбітражу і посилення притоку інвестицій в Україну. 
Серед іншого пропонується обмеження можливостей для оспорювання рішення 
арбітражу, такі повноваження від місцевих судів передані до ВССУ з розгляду 
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цивільних та кримінальних справ та Апеляційного суду м. Києва. Проект закону усуває 
правові прогалини, наприклад, щодо процедури прийняття судом рішень щодо 
постанов міжнародного арбітражу, винесених з питання попереднього характеру, про 
те, що він має компетенцію. Іншим важливим нововведенням є визначення характеру 
та процедури сприяння судом міжнародному комерційному арбітражу (заходи щодо 
забезпечення позову, отримання доказів тощо) та вжиття заходів на забезпечення 
позову (наприклад, накладати заборону на проведення загальних зборів акціонерів 
товариства або на здійснення органами державної влади та/або органами місцевого 
самоврядування покладених на них згідно із законодавством повноважень). 

15 березня 4233 

Проект Постанови про Заяву Верховної Ради України до 
Міжнародного кримінального суду про визнання 
Україною юрисдикції міжнародного кримінального суду 
щодо скоєння злочинів проти людяності та військових 
злочинів, які призвели до особливо тяжких наслідків та 
масового вбивства українських громадян в Донецькій та 
Луганській областях  

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (18 березня 2016) та обговорюється в комітеті. ** Документ 
визнає ad hoc юрисдикцію МКС відповідно до Ст. 11 (2) та Ст. 12 (2, 3) Римського 
статуту за злочини, передбачені Ст. 7-8 цього закону та скоєні всіма суб’єктами з 20 
лютого 2014 року і до теперішнього часу на території Донецької та Луганської області 
України.   

16 березня 4241 

Проект Закону про внесення змін до статті 66 
Кримінального процесуального кодексу України (щодо 
забезпечення права свідка на ефективну правову 
допомогу) 

Народні 
депутати 

Вручено подання Комітету про доопрацювання (15 листопада 2016) та очікує 
розгляду. ** Законопроектом передбачається надання адвокату свідка тих самих 
прав, гарантій і обов’язків як і адвокату  обвинуваченого, підозрюваного.  

17 лютого 4089 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо забезпечення доступу до судових 
рішень) 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (19 лютого 2016) та обговорюється у комітеті. ** 
Законопроект встановлює конкретні терміни для надсилання суддями електронних 
копій судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень  та впроваджує 
дисциплінарну відповідальність за недотримання цього правила. 

27 січня 3825 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо посилення відповідальності судді (суддів) 
за умисне затягування розгляду кримінального 
провадження, в якому обвинувачений перебуває під 
вартою 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (1 лютого 2016) та розглядається в комітеті. ** 
Законопроект передбачає дисциплінарну та кримінальну відповідальність судді за 
умисне затягування розгляду кримінального провадження, в якому обвинувачуваний 
перебуває під вартою, безпідставне затягування чи невжиття суддею заходів щодо 
розгляду заяви, скарги чи справи протягом встановлених процесуальних термінів, 
затягування з видачою вмотивованого судового рішення ненадання копії судового 
рішення для включення у Єдиний держаний реєстр судових рішень.  

14 січня  3769 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо запровадження наказного 
провадження у цивільному та господарському 
судочинстві 

Президент 

Відхилено та знято з розгляду (19 травня 2016). ** Законопроект має на меті створення 
електронної системи наказного провадження, що допоможе зменшити навантаження 
на судову систему України, встановивши новий порядок розгляду різних категорій 
судових справ у скорочений термін з використанням інформаційних технологій та без 
виклику сторін наказного провадження до суду.   
 
 

14 січня 3768 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо запровадження системи 
автоматизованого арешту коштів у цивільному та 
господарському судочинстві 

Президент 

Вручено подання Комітету про розгляд (8 липня 2016) та очікує розгляду. ** 
Законопроектом пропонується створення системи автоматизованого арешту коштів у 
господарському та цивільному судочинстві. Зокрема, цим законопроектом 
визначається порядок розгляду заяви (заходів) про забезпечення позову шляхом 
накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58405
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Ухвала про забезпечення позову шляхом арешту коштів, що знаходяться на 
банківському рахунку, підлягає негайному виконанню з моменту її постановлення.  

2015 рік 

29 грудня 3665-1 Проект Закону про медіацію 
Народний 

депутат 

Заслухано та знято з розгляду (3 листопада 2016). ** Законопроект визначав правові 
засади впровадження та проведення позасудової процедури врегулювання 
конфліктів за взаємною згодою сторін конфлікту (медіації) та за участю посередника 
(медіатора) в Україні, її принципи та порядок проведення медіації, а також правовий 
статус медіатора. 

22 грудня 3697 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
судоустрій і статус суддів" (щодо доступу до професії 
судді) 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (24 грудня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект передбачає запровадження двох видів спеціальної підготовки суддів: з 
відривом від виробництва (проводиться протягом 12 місяців за рахунок коштів 
Державного бюджету України) та без відриву від виробництва (проводиться протягом 
18 місяців за рахунок коштів кандидата на посаду судді). 

17 грудня 3665 Проект Закону про медіацію 
Народний 

депутат 

Прийнято в першому читанні (3 листопада 2015) готується на друге читання. ** 
Законопроект передбачає запровадження на законодавчому рівні інституту медіації в 
Україні шляхом імплементації кращих європейських та світових стандартів медіації, 
поширення практики мирного вирішення спорів позасудовими методами з метою 
розвантаження судів та забезпечення збалансованих взаємовідносин між інститутом 
медіації та судовою системою.  

17 грудня 3660 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
третейські суди" щодо приведення його у відповідність із 
вимогами міжнародних правил арбітражу 

Народний 
депутат 

Вручено подання комітету про розгляд (2 лютого 2016).. ** Законопроект має на меті 
приведення норм законодавства до вимог Європейської конвенції про 
зовнішньоторговельний арбітраж від 21 квітня 1961 року, Арбітражного регламенту 
Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) від 15 червня 1976 року, 
Декларацій та Рекомендацій ЄС щодо альтернативного розгляду спорів. 

10 грудня 3611 
Проект Закону про доповнення Кримінального 
процесуального кодексу України положеннями щодо 
використання поліграфа (детектора брехні) 

Народний 
депутат 

Вручено подання Комітету про доопрацювання (12 липня 2016) та очікує розгляду. ** 
Законопроект має на меті вдосконалити законодавчу базу діяльності правоохоронних 
органів, надати процесуального значення використанню у проведенні слідчих 
(розшукових) дій поліграфів. 

9 грудня 3608 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо суду присяжних 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (11 грудня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект передбачає розширення процесуальних прав та гарантій 
неупередженості присяжних, приведення положень чинного Кримінального 
процесуального кодексу України в частині кримінального провадження в суді 
присяжних у відповідність до міжнародних стандартів.  

9 грудня 3607 Проект Закону про Державний реєстр присяжних 
Народний 

депутат 

Надано для ознайомлення (11 грудня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект має на меті запровадити Державний реєстр присяжних як 
автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему, призначену для 
зберігання, обробки даних громадян України, які відповідно до Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» можуть брати участь у здійсненні правосуддя як присяжні. 
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5 листопада 3407 
Проект Закону про визнання таким, що втратив чинність, 
Закону України "Про відновлення довіри до судової влади 
в Україні" 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (9 листопада 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект має на меті визнати Закон України "Про відновлення довіри до судової 
влади в Україні" таким, що втратив чинність, оскільки він порушує принцип 
верховенства права, суперечить деяким положенням Конституції та є несумісним з 
основоположними міжнародними угодами.  

5 листопада 3414 
Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України (щодо приведення стандартів правосуддя у 
відповідність до міжнародних принципів) 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (9 листопада 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект має на меті взяти до уваги рекомендації Венеціанської комісії щодо 
недавніх змін до судової системи, наприклад, тестування кандидатів, підстави  
притягнення до дисциплінарної відповідальності, та ін. 

14 серпня 
1404-
VIII 

Проект Закону про виконавче провадження Президент 

[Законопроект 2507a] опублікований 5 липня 2016, набув чинності 5 жовтня 2016. ** 
Закон має на меті оновлення системи виконавчого провадження з огляду на поточну 
реформу системи, наприклад, створення інституту приватних судових виконавців, 
модернізація існуючої виконавчої служби з метою створення більш ефективної 
системи виконання судових рішень. 

14 серпня 
1403-
VIII 

Проект Закону про органи та осіб, які здійснюють 
примусове виконання судових рішень і рішень інших 
органів 

Президент 

[Законопроект 2506a] опублікований 5 липня 2016, набув чинності 5 жовтня 2016. ** 
Закон встановлює змішану систему виконання судових рішень шляхом модернізації 
існуючих органів виконавчої системи та створення інституту приватних виконавців. 
Закон також встановлює інститут судового контролю за виконанням рішень з метою 
гарантування права на судовий захист.  

3 серпня 2429a-1 

Проект Закону про внесення змін до Прикінцевих та 
перехідних положень Закону України "Про забезпечення 
права на справедливий суд" щодо продовження дії 
результатів кваліфікаційного іспиту для призначення на 
посаду судді) 

Народний 
депутат 

Повернуто на доопрацювання ініціатору внесення (03 лютого 2016). ** Законопроект 
має на меті подовження терміну чинності результатів кваліфікаційних іспитів щодо 
призначення на посаду судді на 8 місяців для осіб, занесених у резерв на заміщення 
вакантних посад суддів станом на 11 квітня 2014 року. 

22 липня 2429a 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
забезпечення права на справедливий суд" (щодо 
забезпечення наповнення резерву на заміщення 
вакантних посад суддів) 

Народний 
депутат 

Повернуто на доопрацювання ініціатору внесення (03 лютого 2016).. ** Законопроект 
має на меті впровадження попередніх заходів щодо забезпечення необхідного 
резерву на заміщення вакантних посад суддів протягом процесу люстрації. 

20 липня 2415a 

Проект Закону про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо вдосконалення 
автоматичної процедури визначення судді (запасного 
судді, слідчого судді) з метою запобігання спекуляцій у 
судовій сфері по переправленню розгляду справ з одного 
суду до іншого 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (23 липня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект має на меті підвищення якості судового розгляду шляхом забезпечення 
дотримання вимог щодо територіальної підсудності, зниження витрат на перевезення 
та унеможливлення незаконного пере направлення справ на розгляд з одного суду до 
іншого.  

15 липня 2358a 
Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо удосконалення окремих положень 
законодавства з питань судочинства 

Народний 
депутат 

Вручено подання комітету та очікує на розгляд (15 вересня 2015). ** законопроект 
спрямований на вдосконалення процедури, етапів та умов початкової оцінки суддів в 
контексті практичного впровадження Закону України "Про право на справедливий 
суд" та забезпечення права на перегляд рішень Вищого Адміністративного суду 
України Верховним Судом України щодо юридичних дій, дій та бездіяльності Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України.   

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56951
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56951
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56951
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56954
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56954
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56954
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56268
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56267
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56267
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56267
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56223
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56223
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56223
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56223
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56223
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56168
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56168
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56168
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56168
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56126
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56126
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56126
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56126
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56126
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56126
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56018
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56018
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56018


 

10 липня 2333a 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
Регламент Верховної Ради України" щодо удосконалення 
процедури розгляду на пленарному засіданні Верховної 
Ради України питань про затримання чи арешт суддів 

Народний 
депутат 

Знято з розгляду (1 листопада 2016). ** Законопроект мав на меті вдосконалення 
процедури розгляду питань про затримання чи арешт суддів Верховною Радою та 
підвищення ефективності такого розгляду.  

8 липня 2318a 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
судоустрій і статус суддів" щодо необхідності дотримання 
принципу рівноправності суддів Конституційного Суду 
України 

Народний 
депутат 

Вручено подання комітету і очікує розгляду (6 жовтня 2015). **Законопроект має на 
меті забезпечення принципу рівноправності суддів Конституційного Суду України 
щодо соціального забезпечення та окладу незалежно від їхнього попереднього місця 
роботи. 

2 липня 2231a 
Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо забезпечення доступу до правосуддя та 
поваги до судової влади 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (7 липня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект має на меті виправлення недоліків у роботі судової системи та 
покращення доступу до правосуддя, забезпечення поваги до судової влади та 
розширення можливостей оскарження судових рішень фізичними та юридичними 
особами.  

2 липня 2219a 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України (щодо забезпечення кваліфікаційного 
оцінювання суддів які обираються на посаду судді 
безстроково) 

Народні 
депутати 

Не включено до порядку денного (3 лютого 2016), знято з розгляду. ** Законопроект 
має на меті забезпечення того, що всі судді, які призначаються на посаду безстроково, 
проходили кваліфікаційне оцінювання, навіть якщо такої вимоги не існувало на 
момент їхнього призначення на посаду. Також вказано, що Верховна Рада не може 
розглядати заяву щодо призначення на посаду судді безстроково до моменту 
подання всіх необхідних документів (включно з результатами кваліфікаційного 
іспиту).  

17 червня 2092a 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
забезпечення права на справедливий суд" щодо 
визначення стажу роботи на посаді судді 

Народний 
депутат 

Очікує на розгляд (1 вересня 2015). ** Законопроект визначає, що визначення стажу 
роботи на посаді судді  має здійснюватися згідно з чинними законодавчими актами 
до набуття чинності цим законом. 

19 травня 2908 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
забезпечення права на справедливий суд" щодо обрання 
суддів на адміністративні посади 

Народні 
депутати 

Відхилено та знято з розгляду (15 вересня 2015). ** Законопроектом передбачається, 
що суддя не може обіймати адміністративні посади в суді довше, ніж два роки 
поспіль. 

19 травня 2907 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення виконання рішень 
міжнародних організацій з метою захисту прав людини 

Народні 
депутати 

Надано на заміну (31 травня 2016) і обговорюється в комітеті. ** Законопроектом 
передбачено, що не тільки рішення судових органів міжнародних організацій є 
підставою для   перегляду рішень українських судів та пропонує внести відповідні 
зміни у процесуальні кодекси.  

19 травня 2893 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо забезпечення конституційних 
гарантій та прав учасників кримінального провадження) 

Народний 
депутат 

Включено до порядку денного (16 червня 2015). ** Законопроект пропонує певні 
процесуальні зміни з метою забезпечення права на справедливий суд  (скасовує, 
серед іншого, обмеження щодо кількості захисників, встановлює, що не тільки 
адвокати мають право виступати як захисники, та ін.). 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55979
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55979
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55979
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55979
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55946
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55946
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55946
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55946
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55827
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55827
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55827
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55813
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55813
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55813
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55813
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55601
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55601
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55601
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55227
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55227
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55227
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55226
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55206
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55206
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55206


 

18 травня 2886 
Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо виконання Україною міжнародних 
рекомендацій про фіскальну прозорість суддів 

Народний 
депутат 

Вручено подання комітету про розгляд (12 листопада 2015). ** Законопроект 
впроваджує нову процедуру декларування суддями своїх прибутків та публічної 
доступності таких декларацій.  

15 травня 469-VIII 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо удосконалення окремих положень з 
питань судоустрою 

Народні 
депутати 

[Законопроект 2860]. Опублікований 3 червня 2015,  повністю набув чинності з 4 липня 
2015. *** Законопроект пропонує, як тимчасове рішення до набуття чинності певними 
положеннями Закону "Про забезпечення права на справедливий суд", щоб члени 
Вищої ради юстиції, обрані З'їздом суддів, вважалися призначеними після складення 
присяги у парламенті.  

14 травня 2855 
Проект Закону про внесення змін до статті 20 Закону 
України "Про судоустрій і статус суддів" щодо узгодження 
положень частини другої цієї статті 

Народний 
депутат 

Знято з розгляду (1 листопада 2015). ** Законопроект пропонував, щоб особи, які 
обіймають адміністративні посади в суді, залишалися на них до звільнення з посади 
судді чи закінчення терміну перебування на адміністративній посаді.  

3 квітня 2545 
Проект Закону про внесення змін до Кримінального 
кодексу України щодо звільнення від кримінальної 
відповідальності судді 

Народний 
депутат 

Вручено подання Комітету про розгляд (5 липня 2015) та очікує розгляду ** 
Законопроект передбачає включення додаткового положення у ст. 375 КК України, що 
дозволяє звільняти суддів від кримінальної відповідальності, якщо на них чинився 
тиск з боку голови суду або державних чиновників.   

3 квітня 2546 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
Вищу раду юстиції" (про відновлення роботи Вищої ради 
юстиції) 

Народний 
депутат 

Повернуто для доопрацювання ініціаторам (3 лютого 2016)** Законопроект 
передбачає вдосконалення процедури обрання членів Вищої ради юстиції від З'їзду 
суддів України, адвокатури, прокуратури та юридичних ВНЗ. Крім того, він надає 
Вищій раді юстиції повноваження щодо проведення співбесіди з суддями під час 
призначення на посаду вперше. 

20 квітня 2671 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
відновлення довіри до судової влади в Україні" (щодо 
повноважень суддів Конституційного Суду України) 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (22 квітня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект розглядає питання дострокового припинення повноважень суддів 
Конституційного Суду України , які були призначені З'їздом суддів України до набуття 
чинності Законом України"Про відновлення довіри до судової влади в Україні".   

23 квітня 2719 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
Вищу раду юстиції" (щодо вимог до кандидатів в члени 
Вищої ради юстиції обраних з'їздом адвокатів України) 
 

Народні 
депутати 

Відхилено та знято з розгляду (15 вересня 2015). ** Законопроект передбачає 
скасування деяких вимог до кандидатів у члени Вищої ради юстиції, що обираються 
З'їздом адвокатів України, зокрема вимоги щодо того, що кандидат повинен бути 
суддею чи суддею у відставці та мати досвід роботи суддею не менше 15 років.  

5 лютого 2029 

Проект Закону про внесення змін до Цивільного 
процесуального кодексу України (щодо забезпечення 
права на касаційне оскарження ухвал суду першої 
інстанції) 

Народний 
депутат 

Вручено подання комітету про розгляд (01 вересня 2015).** Законопроект передбачає 
право на касаційне оскарження увал суду першої інстанції в адміністративному чи 
господарському провадженні з метою скасування існуючих 16 обмежень, а також 
забезпечення права касації щодо ухвал, які не виключають подальшого провадження.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55185
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55185
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55185
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55143
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55143
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55143
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55137
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55137
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55137
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54655
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54655
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54655
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54656
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54656
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54656
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54830
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54830
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54830
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54919
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54919
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54919
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53836
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53836
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53836
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53836


 

10 лютого 2086 

Проект Закону про внесення змін до статті 182 
Кримінального процесуального кодексу України (щодо 
підтвердження легальності походження коштів, внесених 
у якості застави) 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (11 лютого 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект зобов’язує підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця підтвердити 
легальність походження коштів, внесених у якості застави. 

27 лютого 2253 
Проект Закону про внесення змін до Кодексу 
адміністративного судочинства України щодо гласності і 
відкритості судового процесу 

Народний 
депутат 

Повернуто для доопрацювання ініціаторам (3 лютого 2016). ** Законопроект 
передбачає приведення Кодексу про адміністративне судочинство у відповідність до 
нещодавно прийнятого Закону "Про забезпечення права на справедливий суд", 
забезпечуючи можливість аудіо-та відеозаписів засідань без попередньої згоди.  

4 лютого 145-VIII 

Постанова Верховної Ради України "Про визнання 
Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду 
щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних 
злочинів вищими посадовими особами Російської 
Федерації та керівниками терористичних організацій 
"ДНР" та "ЛНР", які призвели до особливо тяжких 
наслідків та масового вбивства українських громадян" 

Народні 
депутати 

Підписано Головою Верховної Ради 16 лютого 2015. ** Цей документ в окремому 
порядку визнає юрисдикцію МКС відповідно до ст. 12 (3) Римського статуту щодо 
злочинів, передбачених ст.. 7-8 РС та скоєних з 20 лютого 2014 на території України.  

12 лютого 192-VIII 
Проект Закону про забезпечення права на справедливий 
суд 

Президент 

[Законопроект 1656]. Опублікований 26 лютого 2015 та повністю набув чинності з 28 
березня 2015, ** Законопроект посилює роль Конституційного Суду як гаранта єдності 
юриспруденції, впроваджує формальну роль Президента у призначенні суддів на 
випробувальний термін, обмежує розсуд дисциплінарних органів, та ін. 

13 січня 1716 
Проект Закону про внесення змін до частини першої 
статті 64 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" 
(щодо вимог до кандидатів на посаду судді) 

Народний 
депутат 

Відхилено та знято з розгляду  (21 травня 2015). ** Законопроект регулює професійні 
вимоги до посади судді. 

13 січня 1719 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
судоустрій і статус суддів" (щодо забезпечення 
кваліфікованого та компетентного судочинства) 

Народний 
депутат 

Відхилено та знято з розгляду (15 вересня 2015). ** Законопроект передбачає розгляд 
систематичних некомпетентних рішень суддів як "порушення присяги", отже, підставу 
для звільнення.  

13 січня 1727 
Проект Закону про внесення зміни до статті 3 Закону 
України "Про доступ до судових рішень" щодо Єдиного 
державного реєстру судових рішень 

Народний 
депутат 

Скасовано (15 вересня 2015). ** Законопроект також має на меті забезпечення 
вільного доступу до всіх судових рішень через веб-портал 

14 січня 1747 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові 
незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-
розшукову діяльність, органів досудового розслідування, 
прокуратури і суду" (щодо підвищення майнової 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (16 січня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект зобов’язує суддів та працівників правоохоронних органів 
відшкодовувати збитки, яких завдано державному бюджету внаслідок рішень таких 
посадових осіб.  
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відповідальності суддів та працівників правоохоронних 
органів) 

29 січня 1881 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо удосконалення механізму 
відновлення довіри до судової влади 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (31 січня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект спрямований на уніфікацію процедури люстрації стосовно суддів та 
забезпечення поточної діяльності комісії з люстраційної перевірки суддів загальних 
судів.  

30 січня 1896 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
судоустрій і статус суддів" (щодо відновлення в системі 
загальної юрисдикції військових судів) 

Народний 
депутат 

Відхилено та знято з розгляду  (15 вересня 2015). ** Законопроект передбачає 
включення системи військових судів до системи загальних судів.  

2014 рік 

4 грудня 1246 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо удосконалення порядку реалізації 
повноважень Верховної Ради України з окремих питань 
судоустрою і статусу суддів 

Народні 
депутати 

Відхилено та знято з розгляду (15 вересня 2015). ** Законопроект регулює права 
парламенту щодо призначення суддів на посаду безстроково чи звільнення з посади 
суддів, призначених безстроково.  

10 грудня 1361 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо забезпечення єдності судової практики 

Народний 
депутат 

Відхилений (13 січня 2015). ** Законопроект надає Верховному Суду  деякі права 
щодо перегляду судових рішень.  

23 грудня 1568 
Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо способу виконання судових рішень 

Кабмін 
Відхилений (9 квітня 2015). ** Законопроект спрямований на приведення проекту 
бюджету у відповідність до зобов’язань щодо забезпечення виконання судових 
рішень.  

24 грудня 1605 
Проект Закону про внесення зміни до статті 46 Закону 
України "Про прокуратуру" (щодо умов для залучення 
фахівців) 

Народний 
депутат 

Прийнятий як Закон 66-VIII від 28 грудня 2014, набув чинності з 1 січня 2015. ** 
законопроект передбачає залучення юридичних фахівців, які не мають необхідного 
досвіду роботи в прокуратурі чи суді, але мають великий юридичний досвід, на 
винятковій основі та з метою забезпечення належного функціонування прокуратури.   

 
 Прийняті закони Вгору 
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Дата 

Номер 
законоп
роекту/
закону 

Назва законопроекту/закону Ініційовано Коментарі 

2016 рік 

6 жовтня 5177-1 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про 
внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" (в 
частині реформування прокуратури відповідно до 
європейських стандартів) 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (10 жовтня 2016) та опрацьовується в комітеті. ** 
Законопроект (альтернативний законопроект до законопроекту № 5177 див. нижче) 
має на меті комплексне реформування органів прокуратури та звуження функцій 
прокуратури до підтримання публічного обвинувачення та здійснення процесуального 
керівництва слідством. По-перше, у господарському, адміністративному та цивільному 
процесі прокурор матиме змогу представляти тільки інтереси держави і тільки 
виключно тоді, коли він зможе довести, що відсутній органу державної влади, до 
компетенції якого віднесені повноваження щодо представництво в господарському, 
адміністративному чи цивільному суді інтересів держави. По-друге, функція розгляду, 
подання клопотань/заяв до слідчого судді щодо питань пов’язаних з приводом, 
накладанням грошового стягнення, поданням клопотання про тимчасове обмеження у 
користуванні спеціальним правом або про відсторонення від посади та іншого 
покладається виключно на прокурора. По-третє, Генеральний прокурор обирається 
шляхом конкурсу на 6 років і не може обіймати посаду Генерального прокурора два 
строки поспіль.  Законопроектом передбачаються й інші зміни до законів про 
оперативно-розшукову діяльність, «Про Службу безпеки України», «Про 
контррозвідувальну діяльність», які мають на меті зменшити ризики, пов’язані з 
порушенням прав людини.   

3 жовтня 5211 

Проект Закону про внесення змін до статті 469 
Кримінального процесуального кодексу України щодо 
окремих питань удосконалення інституту угод про визнання 
винуватості між прокурором та підозрюваним чи 
обвинуваченим 

Народний 
депутат 

Вручено подання Комітету про розгляд (20 грудня 2016) та очікує розгляду. ** 
Законопроект змінює процедуру укладання угоди про визнання винуватості між 
прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим. Згідно із запропонованими змінами 
така угода може бути укладена у разі вчинення особливо тяжких злочинів не тільки 
щодо справ підслідних НАБУ, а також і щодо справ підслідних ДБР, і у виняткових 
випадках, щодо справ віднесених до підслідності іншого органу досудового 
розслідування (прим. – прокуратури).  

Законодавчі ініціативи Верховної Ради України щодо політичних 
реформ

грудень 2014 - грудень 2016

Оновлено 21 грудня 2016

Прокуратура 
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3 жовтня 5212 

Проект Закону про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо окремих питань 
визначення підслідності для забезпечення оперативності та 
ефективності кримінального провадження 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (5 жовтня 2016) та опрацьовується в комітеті. ** 
Законопроект передбачає надання права Генеральному прокурору України (або його 
в.о.) у виняткових випадках змінювати підслідність «з метою забезпечення 
оперативності та ефективності кримінального провадження». Спір про підслідність не 
допускається у такому випадку. Також встановлюється, що ДБР здійснює досудове 
розслідування злочинів вчинених і членами НАЗК.  

23 вересня 5177 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про 
внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" (в 
частині забезпечення реалізації функцій прокуратури) 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (27 вересня 2016) та опрацьовується в комітеті. ** 
Законопроект вносить зміни до системи прокуратури, а саме наступні: (1) у прокуратури 
залишаються дискреційні повноважень щодо представництва інтересів держави у 
господарському, адміністративному та цивільному судочинстві, наприклад, коли орган 
державної влади «неналежним чином здійснює захист інтересів держави», проте 
виключається положення щодо представництва громадян прокурором у 
господарському, адміністративному чи цивільному процесі; (2) значно розширяються 
повноваження прокурора у кримінальному процесі, наприклад, прокурор 
уповноважений мати повний доступ до державних реєстрів та баз даних державних 
органів та органів правопорядку або має право обирати заходи забезпечення 
кримінального провадження. Окремо визначаються повноваження Генерального 
прокурора, який як і «інші прокурори» відтепер здійснює процесуальне керівництво 
слідством та підтримує публічного обвинувачення. Особливо повноваження 
прокуратури розширюються завдяки новій редакції статті 36, а саме: «прокурор 
уповноважений здійснювати інші повноваження під час кримінального провадження, 
передбачені цим Кодексом та законами України, положення яких стосуються 
кримінального провадження»; (3) структура, територіальна юрисдикція, склад 
місцевих прокуратур визначається Генеральним прокурором за погодженням з Радою 
прокурорів України; (4) Генеральний прокурор не може обіймати посаду два строки 
поспіль, строк повноважень складатиме 6 років; (5) розширюються можливості 
вибіркового притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності, наприклад, 
за «недоброчесну поведінку», яка не визначається жодними критеріями.  

7 липня 4917 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України, спрямованих на створення та забезпечення 
діяльності Генеральної інспекції 

Народні 
депутати 

Знято з розгляду (4 жовтня 2016). ** Законопроект встановлює організаційну структуру 
та повноваження Генеральної інспекції (“відділу внутрішніх розслідувань”) при 
Генеральній прокуратурі України 

11 травня 4645 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури 
України 

Народні 
депутати 

[Законопроект 1355-VIII]. Опубліковано 12 травня, набув чинності 12 травня 2016. ** 
Законопроект розширює критерії для призначення Генерального прокурора, 
замінюючи попередню вимогу щодо роботи в Генеральній прокуратурі протягом не 
менш ніж 10 років; ця вимога була скорочена до п’яти років та більше не є необхідною 
для призначення на посаду прокурора. Віднині п’ять років досвіду роботи у юридичній 
сфері, або в законодавчому чи правоохоронному органі є достатньою вимогою для 
кандидата на посаду прокурора. 
Змінені також попередні вимоги щодо кандидата на посаду прокурора в обласній 
прокуратурі чи Генеральній прокуратурі щодо попереднього досвіду роботи на посаді 
прокурора протягом трьох та п’яти років. Отже, трьох та п’яти років досвіду роботи в 
юридичній сфері відтепер достатньо для того, щоб брати участь у відборі на 
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вищезазначені посади. Закон також передбачає процедуру призначення прокурорів на 
адміністративні посади Генеральним прокурором.  

20 квітня 4481 
Проект Закону про внесення зміни до статті 40 Закону 
України "Про прокуратуру" щодо вимог на посаду 
Генерального прокурора України 

Народні 
депутати 

Відхилено (11 травня 2016) та знято з розгляду. ** Законопроект мав на меті 
розширення можливостей для кандидатів бути призначеним на посаду Генерального 
прокурора через зміни вимог щодо цієї посади (зокрема, вища освіта замість вищої 
юридичної освіти; 5 років досвіду роботи в галузі права замість 10).  

19 квітня 4469 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури 
України та Державного бюро розслідувань 

Народні 
депутати 

Відхилено (10 травня 2016) та знято з розгляду. ** Законопроект мав на меті 
розширення можливостей для кандидатів бути призначеним на посаду Генерального 
прокурора через зміни вимог щодо цієї посади (зокрема, вища освіта замість вищої 
юридичної освіти; 5 років досвіду роботи у галузі права або 5 років досвіду 
законотворчої діяльності та роботи у правоохоронних органах замість 10 років роботи 
в галузі права), на посаду прокурора у місцевій прокуратурі та Генеральній прокуратурі  
(3 роки досвіду роботи в галузі права  замість 3 та 5 років роботи на посаді прокурора, 
відповідно). Крім того, законопроект пропонує відтермінувати набуття чинності 
деякими положеннями Закону України «Про прокуратуру» до  15.04.2017, зокрема це 
стосується положень про Всеукраїнський з’їзд прокурорів, Кваліфікаційно-
дисциплінарну комісію прокурорів. Крім того, законопроект встановлює процесуальні 
правила досудових розслідувань, що підпадають під юрисдикцію Державного бюро 
розслідувань  (ДБР), але були ініційовані прокурорами до створення ДБР.   

19 квітня 4467 

Проект Закону про внесення зміни до розділу ХІІ 
"Прикінцеві положення" Закону України "Про прокуратуру" 
щодо відтермінування набрання чинності окремих 
положень 

Народні 
депутати 

Розгляд відкладено (17 травня 2016). ** законопроект має на меті створення умов для 
впровадження необхідних та ефективних заходів для формування органів 
прокурорського самоврядування, відклавши набуття чинності деякими положеннями 
Закону України "Про прокуратуру" до 17.10.2016, Зокрема, щодо Всеукраїнського з’їзду 
прокурорів, Ради прокурорів, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. 

21 березня 4281 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
прокуратуру" (щодо особливостей функціонування 
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів протягом 
перехідного періоду) 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (24 березня 2016) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект забезпечує додаткові гарантії прозорості та конкурсного відбору на 
посади прокурорів та запобігання ризикам корупції під час перехідного періоду 
тривалістю три роки за допомогою наступних положень: новий склад Кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) (на додачу до 6 призначених осіб, як 
передбачено законом, вона включатиме 7 прокурорів чи колишніх прокурорів країн-
членів ЄС замість 5 прокурорів, призначених Всеукраїнською конференцією 
прокурорів); КДКП здійснюватиме функції Ради прокурорів, з’їзд прокурорів не 
скликатиметься; протягом 2016-2017 років КДКП організує відкритий конкурс серед 
прокурорів обласних прокуратур та Генеральної прокуратури, в якому зможуть взяти 
участь кандидати без досвіду роботи в органах прокуратури.  

12 лютого 
1020-
VIII 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
прокуратуру" щодо забезпечення прозорості в організації 
діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з 
метою виконання рекомендацій Міжнародного валютного 
фонду 

Президент 

[Законопроект 4055]. Опубліковано 27 лютого 2016, набуває чинності 28 лютого 2016. 
** Метою законопроекту є вдосконалення законодавчих принципів організації 
антикорупційної прокуратури, забезпечення прозорості комісій з відбору на 
адміністративні посади та посади прокурорів Антикорупційної прокуратури для 
впровадження рекомендацій Міжнародного валютного фонду. 

2015 рік 
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29 жовтня 3372 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
прокуратуру" щодо забезпечення відкритості 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

Народні 
депутати 

Подано комітету на доопрацювання (16 лютого 2016). ** Законопроект спрямований на 
зміну процедури призначення керівника та персоналу Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури з метою забезпечення більшої прозорості та гнучкості.  

28 вересня 3187 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
прокуратуру" (щодо заборони розгляду прокуратурою 
нижчого рівня скарг на рішення, дії чи бездіяльність 
прокуратури вищого рівня)" 

Народний 
депутат 

Надано на розгляд комітету (1 жовтня  2015). Законопроект має на меті забезпечити 
можливість розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність  прокуратури нижчого рівня 
з метою запобігання корупції та неналежного тиску на державних службовців та 
посадовців.  

18 червня 2120a 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
прокуратуру" (щодо удосконалення взаємовідносин з 
інститутами громадянського суспільства) 

Народні 
депутати 

Надано комітету для ознайомлення (22 червня 2015). ** Законопроектом створюється 
Консультативна рада при Генеральній прокуратурі України. 

28 травня 2967 
Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України (щодо окремих питань удосконалення 
забезпечення діяльності органів військової прокуратури) 

Народні 
депутати 

Повернуто на доопрацювання ініціатору внесення (06 жовтня2015). ** Законопроект 
спрямований на підвищення ефективності діяльності органів військової прокуратури, 
особливо під час воєнного стану, та забезпечення необхідного соціального та правового 
захисту співробітників військової прокуратури та їхніх сімей.  

2 квітня 2404-1 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
прокуратуру" (щодо приведення у відповідність з 
європейськими стандартами, забезпечення перехідного 
періоду реформування органів прокуратури і усунення 
неузгодженостей) 

Народні 
депутати 

Не включено до порядку денного (3 лютого 2016), знято з розгляду. ** Законопроект 
встановлює перехідний період для реформування прокуратури, зокрема, в частині 
призначення прокурорів. 

17 квітня 578-VIII 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
прокуратуру" (щодо удосконалення та особливостей 
застосування окремих положень) 

Народні 
депутати 

[Законопроект 2667]. Опублікований 2 липня та набув чинності 16 липня 2015 ** 
Законопроект розроблений з метою встановлення перехідного періоду для реформи 
прокуратури, зокрема, щодо призначення прокурорів у регіонах.. 

21 квітня 335-VII 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
прокуратуру" (щодо відтермінування набрання чинності) 

Народні 
депутати 

Опублікований 24 квітня та набув чинності з 25 квітня 2015. ** Закон відтерміновує 
набуття чинності Законом  України "Про прокуратуру" з 25 квітня до 15 липня 2015 р.   

10 лютого 2098 

Проект Закону про внесення змін до законів України "Про 
прокуратуру" щодо конкурсного порядку відбору 
кандидатів на посаду Генерального прокурора України та 
виключення підстав для його необґрунтованого звільнення 

Народні 
депутати 

Знято з розгляду (1 листопада 2016) ** Законопроект передбачав зміни процедури 
відбору на посаду Генерального прокурора (відбір за конкурсом з новими вимогами).  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56891
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56891
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56891
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56630
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56630
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56630
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56630
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55648
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55648
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55648
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55379
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55379
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55379
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54623
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54623
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54623
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54623
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54623
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fw1.c1.rada.gov.ua%2Fpls%2Fzweb2%2Fwebproc4_1%3Fpf3511%3D54826
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fw1.c1.rada.gov.ua%2Fpls%2Fzweb2%2Fwebproc4_1%3Fpf3511%3D54826
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fw1.c1.rada.gov.ua%2Fpls%2Fzweb2%2Fwebproc4_1%3Fpf3511%3D54826
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54824
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54824
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53981
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53981
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53981
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53981


 

14 січня 1734 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
прокуратуру" (щодо окремих питань діяльності 
всеукраїнської конференції працівників прокуратури та 
місцевих прокуратур) 

Народні 
депутати 

Відхилено та знято з розгляду (15 вересня 2015). ** Законопроект пропонує деякі 
тимчасові юридичні дії задля забезпечення поступового  формування прокуратур на 
місцевому рівні до набуття чинності Законом України "Про прокуратуру".  

30 січня 1734-1 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
прокуратуру" (щодо окремих питань діяльності 
всеукраїнської конференції працівників прокуратури) 

Народні 
депутати 

Вручено подання комітету про розгляд 7 березня2015) ** Законопроект тимчасово 
регулює організацію Всеукраїнського з'їзду прокурорів  як органу самоврядування 
прокуратури до набуття чинності Законом України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 
2014 року.  

2015 рік 

22 грудня 1530 
Проект Закону про внесення зміни до статті 46 Закону 
України "Про прокуратуру" (щодо умов для залучення 
фахівців) 

Народний 
депутат 

Відхилено (23 грудня 2014). ** законопроект передбачає залучення юридичних 
фахівців, які не мають необхідного досвіду роботи в прокуратурі чи суді, але мають 
великий юридичний досвід, на винятковій основі та з метою забезпечення належного 
функціонування прокуратури. 

28 грудня 66-VIII 
Про внесення змін до Ст. 46 Закону України "Про 
прокуратуру" (щодо залучення спеціалістів) 

Народний 
депутат 

[Законопроект 1605] Набув чинності з 1 січня 2015. ** Законопроект передбачає 
залучення юридичних фахівців, які не мають необхідного досвіду роботи в прокуратурі 
чи суді, але мають великий юридичний досвід, на винятковій основі та з метою 
забезпечення належного функціонування прокуратури. 

 Прийняті закони Вгору 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53555
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53021
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53021
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53021
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/66-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/66-19


 

 
 

 
 
 

 

Дата 

Номер 
законо
проекту
/закону 

Назва законопроекту/закону Ініційовано Коментарі 

2016 рік 

26 жовтня 5310 
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо забезпечення відкритості та удосконалення 
функціонування Державного реєстру виборців 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (28 жовтня 2016) та опрацьовується в комітеті. ** Метою 
законопроекту є підвищення прозорості виборчого процесу та удосконалення роботи 
державного реєстру виборців. Одним із нововведень є створення «Особистого кабінету 
виборця». За допомогою цієї системи виборець матиме змогу отримувати інформацію 
щодо виборів, здійснювати контроль стосовно діяльності реєстру, змінювати місце для 
голосування тощо.  

21 жовтня 5306 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
вибори народних депутатів України" (щодо удосконалення 
деяких положень) 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (25 жовтня 2016) та опрацьовується в комітеті. ** 
Законопроект вносить зміни до закону «Про вибори народних депутатів», а саме 
врегульовується питання форми та процесу виготовлення виборчих бюлетенів та їх 
передачі виборчим комісіям.  

21 жовтня 5305 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
Державний реєстр виборців" (щодо удосконалення деяких 
положень) 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (25 жовтня 2016) та опрацьовується в комітеті. ** 
Законопроект надає можливість надсилати запити до органів ведення державного 
реєстру виборців за допомогою електронного цифрового підпису. Скасовується вимога 
щодо вмотивування заяви виборця про тимчасову зміну місця голосування без зміни 
виборчої адреси та ін.  

20 вересня 5148 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо забезпечення гарантованого 
загального, рівного і прямого виборчого права громадян 
України) 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (21 вересня 2016) та опрацьовується в комітеті. ** 
Законопроект визначає інший порядок голосування під час парламентських виборів 
внутрішньо переміщеними особами. Такі виборці мають право звернутись до органу 
ведення Реєстру для того, щоб тимчасово (на період проведення відповідних виборів 
та/або референдуму) змінити своє місце голосування (виборчу дільницю в межах 
загальнодержавного виборчого багатомандатного виборчого округу без обмежень) без 
зміни своєї виборчої адреси. 

8 серпня 5016 
Проект Закону про внесення змін до статті 46 Закону України 
"Про місцеві вибори" 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (12 серпня 2016) та опрацьовується в комітеті. ** Проектом 
закону встановлюється додаткова підстава для відмови у реєстрації в кандидати в 

Законодавчі ініціативи Верховної Ради України щодо політичних 
реформ

грудень 2014 - грудень 2016
Оновлено 21 грудня 2016

Виборче законодавство 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60348
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60348
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60331
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60056
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60056
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59870
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59870


 

депутати, сільського, селищного, міського голови, старости у разі зміни упродовж 
останніх двох років власного імені, прізвища і по-батькові.  

7 липня 4913 

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
столицю України – місто-герой Київ» (щодо порядку 
призначення голови Київської міської державної 
адміністрації) 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (11 липня 2016) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект передбачає призначення головою Київської міської державної 
адміністрації особи, яка обрана Київським міським головою. 

17 червня 4843 

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
місцеві вибори» щодо врегулювання процедури ухвалення 
рішення партії про участь її місцевих організацій у 
відповідних місцевих виборах 

Народні 
депутати 

Вручено подання Комітету про розгляд (6 грудня 2016) та очікує розгляду. ** 
Законопроект спрощує процедуру участі партій у місцевих виборах. Таким чином, для 
участі в позачергових/перших місцевих виборах достатньо рішення керівного органу 
партії. 

16 червня 4832 
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
вибори народних депутатів України» щодо відновлення 
принципу законного очікування 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (21 червня 2016) та опрацьовується в комітеті. ** * 
Законопроект скасовує зміни, внесені Законом України № 3700 (тобто, партії не можуть 
вносити зміни у списки кандидатів у народні депутати України від партії після 
встановлення результатів виборів). 

25 травня 4719 
Проект Закону про заборону проведення виборів народних 
депутатів України та місцевих виборів на тимчасово 
окупованій території   

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (31 травня 2016) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект передбачає, що вибори на тимчасово окупованих територіях можуть 
відбутися тільки після виведення іноземних збройних сил з території України, 
відновлення контролю над державним кордоном України, поверненням Криму та ін.  

19 квітня 4471 
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо забезпечення виборчих прав внутрішньо 
переміщених осіб 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (21 квітня 2016) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект має на меті надання ВПО можливості брати у виборах до Верховної Ради 
України та місцевих рад, у виборах Президента України та всеукраїнських 
референдумах, дозволяючи тимчасову зміну виборчої адреси, оскільки виборча адреса  
є фактичною адресою проживання, що зазначена у довідці про реєстрацію ВПО.  

14 квітня 4404 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо електронного виборчого процесу 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (15 квітня 2016) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект спрямований на запобігання фальсифікаціям, підвищення прозорості та 
пришвидшення процесу голосування завдяки використанню виборчих скриньок з 
електронним механізмом підрахунку, електронних протоколів та електронних підписів 
членів виборчої комісії.  

12 квітня 4392 
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
місцеві вибори» (щодо уточнення окремих положень) 

Народні 
депутати 

Вручено подання Комітету про розгляд (6 грудня 2016) та очікує розгляду. ** 
Законопроект передбачає зменшення кількості документів необхідних для подання на 
кандидатуру до складу дільничних виборчих комісій, а саме скасовується подання копії 
свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії… Також змінюються часові рамки 
для подання документів при висуванні кандидатів місцевою організацією партії.  

19 лютого 4110 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо набуття повноважень сільських, селищних, 
міських голів 
 

Народні 
депутати 

Вручено таблицю поправок-2 (6 грудня 2016); очікує на друге читання. ** Закон 
передбачає внесення змін до деяких процедур реєстрації сільських, селищних чи 
міських голів відповідними територіальними виборчими комісіями, чи за відсутності 
такої реєстрації – Центральною виборчою комісією України  протягом 20 днів з моменту 
бездіяльності відповідної ТВК.  

15 січня 3773 
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
місцеві вибори» щодо врахування голосів виборців, які не 
підтримали жодного кандидата 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (19 січня 2016). ** Законопроект впроваджує графу “не 
підтримую жодного кандидата” у другий раунд голосування на виборах голів міст, сіл, 
старост; впроваджує заборону балотуватися та бути обраним на посаду голів міст, сіл, 
старост більше ніж два терміни поспіль; впроваджує заборону балотуватися на посади 
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59570
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59570
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59570
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59458
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59458
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59458
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59458
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59437
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59437
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59437
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59222
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59222
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59222
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58791
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58791
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58791
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58703
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58703
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58687
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58687
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58231
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58231
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58231
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міських, сільських голів і старост під час дострокових виборів цих голів міст, сіл та 
старост, повноваження яких було припинено достроково.   

2015 рік 

22 грудня 
1006-

VIII 

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
вибори народних депутатів України» (щодо виключення 
кандидатів у народні депутати України з виборчого списку 
у багатомандатному окрузі) 

Народний 
депутат 

[Законопроект 3700] Опубліковано 26 лютого 2016, набуває чинності 27 лютого 2016.(. 
** Законопроект передбачає надання партіям права вносити зміни до списків 
кандидатів у народні депутати України від партії після встановлення результатів 
виборів, шляхом виключення, прийнявши відповідне рішення з’їзду партії. 

11 грудня 3636 
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
місцеві вибори» щодо інформування про зареєстрованих 
кандидатів на відповідних місцевих виборах 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (17 грудня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроектом передбачається зобов’язання дільничної виборчої комісії розміщувати 
плакати з інформацією про зареєстрованих кандидатів на відповідних місцевих виборах 
та суб’єктів їх висування у приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним. 

26 
листопада 

3535 
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
місцеві вибори» (щодо фінансування підготовки і 
проведення перших виборів старост) 

Народні 
депутати 

Вручено подання Комітету про розгляд (6 грудня 2015) та очікує розгляду. ** 
Законопроект має на меті створення правових засад для фінансування та проведення 
перших виборів старост. 

26 
листопада 

3439-1 
Проект Закону про внесення змін до статті 86 Закону України 
«Про місцеві вибори» щодо встановлення результатів 
виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (30 листопада 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект спрямований на вдосконалення механізму встановлення результатів 
виборів у багатомандатних округах шляхом гарантування права бути обраними для 
кандидатів, які одержали найбільше голосів у відповідному територіальному окрузі.   

10 
листопада 

3439 
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
місцеві вибори» (щодо унеможливлення не обрання 
депутата від територіального виборчого округа) 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (12 листопада 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект має на меті гарантувати право виборців мати представника у місцевій 
раді та унеможливлює не обрання депутата від територіального виборчого округу.  

30 жовтня 3376 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо реалізації права громадян на відмову 
від участі у голосуванні 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (3 листопада 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект впроваджує можливість надати громадянам, що потенційно вразливі до 
підкупу, та/або не зацікавлені у формуванні парламенту, грошову компенсацію від 
держави за відмову від голосування.   

21 жовтня 3352 
Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо посилення відповідальності за підкуп 
виборців  

Народний 
депутат 

Повернуто на доопрацювання ініціатору внесення (1 листопада 2015). ** Законопроект 
має на меті скасування реєстрації кандидатів у Президенти України, депутати Верховної 
Ради, місцевих рад, голови сіл, селищ та міст, якщо судом визнано факт підкупу 
виборців та членів виборчої комісії.   
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8 жовтня 3271 
Проект Закону про внесення змін до статті 9 Закону України 
«Про місцеві вибори» щодо заборони бути обраною особі, 
яка підпадає під очищення влади (люстрацію) 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (13 жовтня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект встановлює вимогу щодо заборони особі, що підпадає під люстрацію, 
бути обраною депутатом місцевої ради, головою села, селища чи міста.  

2 жовтня 3214 
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
місцеві вибори» щодо законодавчого врегулювання 

Народний 
депутат 

Знято з розгляду (1 листопада 2015). ** Законопроект впроваджує зміни щодо 
припинення повноважень місцевих рад в районах Донецької та Луганської області, 
підконтрольних Україні, де вибори не було проведено 25 жовтня 2015 року.  

2 жовтня 3112-1 Проект Виборчий кодекс України 
Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (7 жовтня 2015) та обговорюється в комітеті. **Законопроект 
впроваджує виборчий кодекс України та має на меті систематизацію українського 
законодавства у відповідній сфері. Він впроваджує систему голосування з відкритими 
списками та нові вимоги щодо проведення передвиборчої кампанії.  

1 жовтня 3204 

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
місцеві вибори» щодо підвищення рівня інформованості 
виборців про кандидатів у депутати місцевих рад та 
кандидатів на посаду сільського, селищного, міського 
голови, старости 

Народний 
депутат 

Повернуто на доопрацювання ініціатору внесення (1 листопада 2015). ** Законопроект 
впроваджує вимоги щодо розміщення інформаційних постерів з фотографіями та 
біографіями кандидатів у депутати місцевих рад та кандидатів на посаду сільського, 
селищного, міського голови.  

16 вересня 3112 Проект Виборчий кодекс України 
Народний 

депутат 

Надано для ознайомлення (18 вересня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект впроваджує виборчий кодекс та систематизує законодавство України у 
відповідній сфері з метою уніфікації правового регулювання підготовки та проведення 
виборів в Україні, враховуючи положення Конституції України та рекомендації 
міжнародних організацій.  

26 серпня 2501a-2 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо забезпечення виборчих прав внутрішньо 
переміщених осіб 

Народний 
депутат 

Повернуто ініціаторам на доопрацювання (03 лютого 2016) ** Законопроект 
передбачає надання ВПО можливості голосувати за місцем фактичного проживання, а 
не адресою прописки  

21 серпня 2501a-1 
Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо забезпечення виборчих прав внутрішньо 
переміщених осіб 

Народні 
депутати 

Повернуто ініціаторам на доопрацювання (03 лютого 2016). ** Законопроект дозволяє 
ВПО брати участь у місцевих виборах, дозволяючи тимчасово змінювати місце 
проведення голосування за 15 днів до початку місцевих, парламентських чи 
президентських виборів без зміни адреси для голосування. 

20 серпня 2474a-1 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо обмеження передвиборної агітації та 
протидії прихованій рекламі 

Народні 
депутати 

Вручено подання комітету про доопрацювання (10 листопада 2015). **. Законопроект 
спрямований на заборону політичної реклами у період між виборами та заборону 
політичної реклами у вигляді вуличної реклами. Він також пропонує встановити 
мінімальну тривалість виборчої пропаганди в аудіовізуальних ЗМІ у 3 хвилини, 
встановити спеціальне маркування виборчої реклами і друкованих ЗМІ, та ін..  
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12 серпня 2501a 
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
місцеві вибори» (щодо забезпечення права голосу 
внутрішньо переміщеним особам) 

Народні 
депутати 

Повернуто ініціаторам на доопрацювання (03 лютого 2016). ** Законопроект має на 
меті надати ВПО можливість взяти участь у місцевих виборах, тимчасово змінюючи 
місце голосування, без зміни виборчої адреси. 

11 серпня 2497a 

Проект Постанови про забезпечення безперешкодної 
діяльності засобів масової інформації у передвиборний 
період з виборів депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів у 2015 році 

Народний 
депутат 

В порядок денний не включено (03 лютого 2016). ** Законопроект має на меті 
накладання мораторію на перевірки мас-медіа контролюючими органами, оскільки такі 
перевірки (заплановані чи ні) можуть негативно позначитися на висвітленні виборчого 
процесу.  

4 серпня 2473a 

Проект Закону про внесення змін до статті 8 Закону України 
«Про добровільне об’єднання територіальних громад» 
(щодо приведення положення про призначення місцевих 
виборів у відповідність з чинним законодавством)  

Народний 
депутат 

Не включено до порядку денного (3 лютого) комітеті знято з розгляду. ** Законопроект 
передбачав, що місцеві вибори у новосформованих територіальних громадах будуть 
призначені Верховною Радою України після подання від Верховної Ради Республіки 
Крим та обласних рад одночасно з прийняттям рішення про утворення об’єднаної 
територіальної громади. 

27 липня 2455a 

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
вибори народних депутатів України» (щодо заборони 
недобросовісної передвиборної агітації під час проведення 
виборів) 

Народний 
депутат 

Вручено подання комітету про доопрацювання (26 січня 2016). ** Законопроект 
встановлює нове визначення передвиборної агітації, забороняє приховану агітацію, 
включно з укладенням із виборцями оплачуваних договорів про проведення виборчої 
агітації. Він також пропонує заборонити надання виборцям будь-яких матеріальних 
цінностей будь-якими суб’єктами виборчого процесу чи іншими суб’єктами, дії яких 
можуть розглядатися виборцями як пов’язані з певним суб’єктом виборчого процесу.  

9 липня 2321a 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України (щодо забезпечення належної організації 
підготовки та проведення виборів народних депутатів 
України) 

Народний 
депутат 

Відкликано (03 лютого 2016). ** Законопроект спрямований на підвищення якості 
організації виборчого процесу та забезпечення реалізації та захисту конституційних 
виборчих прав громадян шляхом внесення змін до списку осіб, що мають право брати 
участь у засіданнях виборчих комісій та стандартизації умов різних етапів виборчого 
процесу під час позачергових виборів.  

8 липня 2145a-3 Проект Закону про місцевий референдум 
Народний 

депутат 

Надано для ознайомлення (10 липня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект встановлює інститут місцевого референдуму та має на меті ефективне 
регулювання порядку ініціювання та проведення місцевого референдуму, обсяг прав 
громадян щодо ініціювання місцевого референдуму.  

6 липня 2145a-2 Проект Закону про місцевий референдум 
Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (9 липня 2015) та обговорюється в комітеті. ** Законопроект 
встановлює інститут місцевого референдуму, визначає механізм його проведення та 
виконання прийнятих рішень. Законопроект має на меті сприяння подальшому 
реформуванню місцевого самоврядування та громадянського суспільства України 
відповідно до принципів Європейської хартії місцевого самоврядування.  

3 липня 2145a-1 Проект Закону про місцевий референдум 
Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (7 липня 2015) та обговорюється в комітеті. ** Законопроект 
встановлює інститут місцевого референдуму як однієї з форм прямої демократії з метою 
забезпечення можливостей впровадження рішень, прийнятих на місцевому 
референдумі, та подальшого розвиту громадянського суспільства України.   
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3 липня 2258a 

Проект Закону про неможливість проведення виборів 
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на 
частині території України у зв’язку із збройною агресією 
Російської Федерації проти України 

Народні 
депутати 

Не включено до порядку денного (03 лютого 2016), відкликано та знято з розгляду. ** 
Законопроект встановлює три категорії територій, де проведення виборів заборонене, 
та визначає умови, за дотримання яких проведення виборів можливе.  

2 липня 2250a 

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» 
(щодо правового регулювання порядку організації і 
проведення виборів) 

Народні 
депутати 

Відхилено (15 вересня 2015) та знято з розгляду. ** Законопроект передбачає нову 
виборчу систему, що базується на чисельності населення, та впроваджує інститут 
сільських голів.   

2 липня 2226a 

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
Центральну виборчу комісію» (щодо недопущення 
здійснення повноважень членом Комісії після закінчення 
строку повноважень) 

Народні 
депутати 

Не включено до порядку денного (03 лютого 2016), відкликано та знято з розгляду. ** 
Законопроект має на меті прийняття положень щодо Центральної виборчої комісії, 
згідно з якими закінчення строку повноважень члена Комісії означає автоматичну 
відставку.  

23 червня 2145a Проект Закону про всеукраїнський референдум 
Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (25 червня 2015) та обговорюється в комітеті. 
**Законопроект має на меті встановлення інституту всеукраїнського референдуму, що 
відповідає як Конституції України та бере до уваги висновки Венеціанської комісії.    

18 червня 2118a 

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 
вибори народних депутатів України» (щодо обов’язкової 
перевірки стану здоров’я кандидатів в народні депутати 
України) 

Народні 
депутати 

Не включено до порядку денного (03 лютого 2016), відкликано та знято з розгляду. ** 
Законопроект має на меті внесення змін до закону про парламентські вибори. Він 
передбачає обов’язкове наркологічне та психіатричне обстеження для кандидатів у 
народні депутати України.  

28 травня 595-VIII Проект Закону про місцеві вибори 
Народні 
депутати 

[Законопроект 2831-3]. Опубліковано 7 серпня 2015, набуває чинності з 8 серпня 2015 
** Законопроект має на темі внесення змін до закону про місцеві вибори. 

28 травня 2831-2 Проект Закону про місцеві вибори 
Народні 
депутати 

Відхилено (18 червня 2015) ** Законопроект має на меті внесення змін до закону про 
місцеві вибори. Він передбачає наступне: зменшення кількості депутатів у місцевих 
радах; впровадження відкритих списків на виборах до обласних та міських рад; вибори 
голів міст у два тури; прозорі та підзвітні кампанії з фінансування; значне обмеження 
реклами на ТБ та  радіо, впровадження гендерних квот.  

27 травня 2831-1 Проект Закону про місцеві вибори 
Народні 
депутати 

Відхилено (18 червня 2015) ** Законопроект має на меті внесення змін до закону про 
місцеві вибори. 
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13 травня 2831 Проект Закону про місцеві вибори 
Народні 
депутати 

Відхилено (18 червня 2015) ** Законопроект має на меті внесення змін до закону про 
місцеві вибори. 

2014 рік 

2 грудня 1068-1 
Проект Закону про вибори народних депутатів України (за 
відкритими партійними списками) 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (11 грудня 2014) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект впроваджує систему відкритих партійних списків.  

11 грудня 1068-2 Проект Закону про вибори народних депутатів України 
Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (15 грудня 2014). ** Законопроект передбачає внесення змін 
до чинної виборчої системи.  

 Прийняті закони Вгору 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55092
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52598
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52880


 

 
 
 
 

Дата 

Номер 
законо
проекту
/закону 

Назва законопроекту/закону Ініційовано Коментарі 

2016 рік 

9 грудня 5520 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо особливостей добровільного 
об'єднання територіальних громад, розташованих на 
територіях суміжних районів 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (14 грудня 2016) та опрацьовується в комітеті. ** 
Законопроект передбачає: (1) зміни меж адміністративно-територіальних одиниць 
ухвалюються ВРУ за поданням Кабінету Міністрів України, а не за поданням Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської чи Севастопольської міської рад; 
(2) визначаються особливості проведення місцевих виборів у разі, якщо Верховна Рада 
України не прийняла рішення про зміну меж відповідних районів; (3) визначається 
порядок добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на 
територіях суміжних районів та територіальних громад до складу яких входять 
територіальні громади міст республіканського Автономної Республіки Крим або 
обласного значення. 

5 грудня 5483 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо оскарження рішень про добровільне 
об'єднання територіальних громад 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (7 грудня 2016) та опрацьовується в комітеті. ** 
Законопроект визначає порядок та особливості провадження у справах щодо 
оскарження рішень про добровільне об’єднання територіальних громад. Оскарження 
рішення про добровільне об’єднання громад мають право лише громадяни, які 
проживають на території юрисдикції ради відповідної територіальної громади, таке 
оскарження можливе лише у десятиденний строк. Про такі справи інформується ЦВК.  

2 листопада 5341 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
співробітництво територіальних громад" щодо 
запровадження процедури приєднання до організованого 
(існуючого) співробітництва територіальних громад 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (4 листопада 2016) та опрацьовується в комітеті. ** 
Законопроект запроваджує нові положення, які унормовують порядок приєднання 
заінтересованих громад до вже організованого співробітництва. Зокрема, визначається 
порядок укладання та форма договору приєднання до організованого (існуючого) 
співробітництва. 

Законодавчі ініціативи Верховної Ради України щодо політичних 
реформ

грудень 2014 - грудень 2016
Оновлено 21 грудня 2016

Децентралізація  
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7 жовтня 5253 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо поширення повноважень органів 
місцевого самоврядування територіальних громад на всю 
територію відповідної сільської, селищної, міської 
територіальної громади 

Народні 
депутати 

Направлено до комітету (15 листопада 2016) та опрацьовується в комітеті. **  
Законопроектом визначаються межі території сільської, селищної, міської 
територіальної громади. Додатково встановлюється схема планування території 
сільської, селищної, міської територіальної громади, яка визначає розмежування 
території для забудови, планування структури території та ін. Основною метою проекту 
закону є надання широких повноважень місцевим громадам у сфері благоустрою, 
містобудування у чітко встановлених межах всієї територіальної громади.  

30 вересня 5206 

Проект Закону про внесення зміни до Бюджетного кодексу 
України щодо зміцнення фінансового стану місцевих 
бюджетів 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (5 жовтня 2016) та опрацьовується в комітеті. ** 
Законопроектом вносяться зміни до Бюджетного кодексу. Зокрема, зміни стосуються 
підвищення надходжень від акцизного податку до обласних бюджетів, пропонується 
також зменшення фінансування з місцевих бюджетів витрат на освіту та інше.  

12 липня 4957 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо належного забезпечення 
територіальних громад земельними ресурсами) 

Народний 
депутат 

Надано на заміну (24 жовтня 2016) та опрацьовується в комітеті. ** Законопроект 
пропонує надати можливість вилучати особливо цінні землі, що належать науково-
дослідним установам та навчальним закладам територіальним громадам.  

29 червня 4802-1 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо покращення правового регулювання 
діяльності районних у місті рад 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (1 липня 2016) та обговорюється в комітеті. ** Законопроект 
розширює та конкретизує повноваження районних у місті рад (тобто. повноваження у 
сфері початкової та середньої освіти, системи охорони здоров'я, управління житлово-
комунальним господарством, молодіжних програм, соціальної допомоги та ін.). Згідно 
із запропонованими змінами районні у місті ради повинні бути створені як частина 
системи органів місцевого самоврядування. Особа обрана Київським міським головою 
призначається Президентом України на посаду голови Київської міської державної 
адміністрації. 

13 червня 4802 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо діяльності районних у місті рад 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (15 червня 2016) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект встановлює вузьке коло повноважень районних у місті рад (а саме, 
управління житлово-комунальним господарством) з метою уникнення дублювання 
функцій. 

3 червня 4772 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо добровільного приєднання 
територіальних громад 

Народні 
депутати 

Розгляд відкладено (6 грудня 2016). ** Законопроект передбачає порядок приєднання 
територіальних громад сусідніх сіл та невеликих міст до спроможної об’єднаної 
територіальної громади. Таке об’єднання повинно відбуватися згідно з Перспективним 
планом. Законопроект вносить зміни до Закону про місцеві вибори, передбачаючи 
проведення «додаткових виборів» в об’єднаних територіальних громадах.   

1 червня 4742 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо статусу старости села, селища)  

Народні 
депутати 

Вручено зміни до таблиці поправок-2 (6 грудня 2016) та очікує на друге читання. ** 
Законопроект визначає обсяг прав та повноважень старост. Законопроект передбачає 
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зміни до процедури припинення повноважень та право на відкликання старости. Нова 
адміністративно-територіальна одиниця, «старостинський округ», територія одного чи 
більше сіл, що управляються старостою. Відповідно до змін, обраний староста не 
обов’язково стає членом виконавчого органу певної місцевої ради.   

14 квітня 4355-1  

Проект Закону 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 

Народні 
депутати 

Заслухано та знято з розгляду (19 квітня 2016). ** Законопроект пропонував процедуру 
передачі земель, що перебувають у державній власності, поза межами населених 
пунктів, у власність об’єднаних територіальних громад; сільські, селищні та міські ради 
одержують право розпорядження різними державними землями поза межами 
населених пунктів через делегування повноважень. На додачу до центрального органу, 
що здійснює державну політику з управління земельними ресурсами, законопроект 
пропонував посилити державний контроль над використанням і охороною земель, 
надавши відповідні повноваження виконавчим органам сіл, селищ та міст за згодою 
місцевих рад.   

12 квітня 4402 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
добровільне об'єднання територіальних громад" (щодо 
визначення меж територій об'єднаних територіальних 
громад села, селища, міста) 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (14 квітня 2016) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект має на меті забезпечення державної фінансової підтримки для 
територіальних громад сіл, селищ, міст, що добровільно створюють об’єднану 
територіальну громаду,  навіть якщо її межі не відповідають межам, передбаченим 
планами довгострокового розвитку  територіальних громад областей та територіальної 
громади Автономної Республіки Крим. 

12 квітня 4386-1 

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України" (щодо вдосконалення норм Бюджетного кодексу 
України в частині забезпечення фінансової спроможності у 
наданні адміністративних послуг виконавчими органами 
рад об'єднаних територіальних громад) 
 

Народні 
депутати 

Заслухано та знято з розгляду (8 вересня 2016). ** Законопроект мав на меті 
відновлення надання адміністративних послуг населенню органами місцевого 
самоврядування та належне зарахування прибутків від цих послуг до бюджетів органів 
місцевого самоврядування. Законопроект містив список таких відповідних органів, 
зокрема виконавчих органів сіл, селищ та міст (міст обласного значення), рад 
об’єднаних територіальних громад.   

12 квітня 4386 

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо зарахування плати за надання 
адміністративних послуг до бюджетів об'єднаних 
територіальних громад 

Народні 
депутати 

Заслухано та знято з розгляду (8 вересня 2016). ** Законопроект мав на меті відновити 
надання адміністративних послуг населенню органами місцевого самоврядування та 
належне зарахування прибутків від цих послуг до бюджетів органів місцевого 
самоврядування. Законопроект додає список таких відповідних органів, а саме, 
виконавчих органів сіл, селищ та міст (міст обласного значення), рад об’єднаних 
територіальних громад.   

31 березня 4355 

Проект Закону 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 

Народні 
депутати 

Вручено зміни до таблиці поправок-2 (18 жовтня 2016) та очікує на друге читання. ** 
Законопроект пропонує передати землі, що знаходяться в державній власності, поза 
межами населених пунктів у власність об’єднаних територіальних громад; сільські, 
селищні і міські ради набувають прав розпорядження різними землями державної 
форми власності, розташованими поза межами населених пунктів, через делегування 
повноважень. Органи місцевого самоврядування одержують додаткові повноваження 
змінювати цільове призначення земель, що перебувають у приватній власності. На 
додачу до центрального органу, що впроваджує державну політику з управління 
земельними ресурсами, законопроект пропонує надати повноваження державного 
контролю за використанням та охороною земельних ресурсів виконавчим органам  сіл, 
селищ та міст за згодою місцевих рад. 
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31 березня 4345 

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо оптимального розподілу надходжень від 
податку на доходи фізичних осіб 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (4 квітня 2016) та обговорюється в комітеті. ** Законопроект 
спрямований на покращення соціальних та фінансових умов на місцевому рівні через 
збільшення розподілу надходжень від податку на доходи фізичних осіб до бюджетів 
Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів з 15 до 20%, впроваджує 
перерозподіл 10% надходжень від податку на прибуток до бюджетів сіл, селищ та міст 
районного значення з моменту об’єднання відповідних територіальних громад; 
зменшує рівень надходження податку на прибуток до державного бюджету з 25 до 10% 
(окрім міст Києва та Севастополя).  

24 березня 4297 
Проект Закону про особливості управління окремими 
територіями Донецької та Луганської областей 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (28 березня 2016) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект пропонує створення Міжобласного територіального об’єднання Донбас 
(МТО Донбас) в окремих районах, де повноваження органів державної влади не 
здійснюються чи здійснюються не в повному обсязі. МТО Донбас матиме окреме 
Представницьке Зібрання з 75 депутатів,  а також Виконавчий комітет, розширені права 
щодо самоврядування; однак воно залишиться невід’ємною частиною України та не 
матиме статусу окремої адміністративно-територіальної одиниці.  

5 березня 2338 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення ролі місцевого 
самоврядування при розпорядженні землями державної 
власності 

Народний 
депутат 

Знято з розгляду (1 листопада 2016). ** Законопроект надавав сільським, селищним та 
міським радам повноваження щодо схвалення питань, які стосуються розпорядження 
землями державної власності поза межами населених пунктів; встановлює вичерпний 
список підстав для органів місцевого самоврядування відмовити у схваленні проекту 
землеустрою для виділення ділянки земель державної власності; дає доступ до 
державного земельного кадастру органам прокуратури та іншим державним органам.   

24 лютого 4142 

Проект Закону про внесення змін до статті 59 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні" (щодо 
обов'язкового оприлюднення актів органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування) 

Народні 
депутати 

Вручено подання Комітету про розгляд (20 грудня 2016) та очікує розгляду. ** 
Законопроект встановлює необхідність обов’язкового оприлюднення актів органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування в офіційних виданнях, друкованих ЗМІ та на 
офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування.  

4 лютого 3831-5  
Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо належного фінансування професійно-
технічної освіти 

Народні 
депутати 

Заслухано в комітеті (4 лютого 2016) та знято з розгляду.  ** Законопроект відновлює 
обов’язки щодо фінансування професійно-технічних училищ, інших закладів 
професійно-технічної освіти за рахунок державного бюджету України.  

29 січня 
2016 

3840 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні" (щодо повноважень у 
сфері забезпечення професійно-технічної освіти) 

Народні 
депутати 

Одержано пропозиції комітету щодо розгляду (22 квітня 2016). ** Законопроект 
відновлює обов’язки щодо фінансування професійно-технічних училищ, інших закладів 
професійно-технічної освіти державної та комунальної форми власності за рахунок 
державного бюджету, а не органів місцевого самоврядування.  

2015 рік 

30 грудня 3744 
Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо підвищення фінансової самостійності 
місцевих бюджетів 

Народний 
депутат 

Повернуто на доопрацювання ініціатору внесення (11 листопада 2016). ** Законопроект 
передбачає надання можливості місцевим (районним) бюджетам, бюджетам міст 
обласного значення та бюджетам новостворених об’єднаних територіальних громад 
отримувати 20 відсотків від рентних платежів за спеціальне використання лісових 
ресурсів. 

25 грудня 3721 

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України (щодо забезпечення бюджетної автономії та 
фінансової самостійності районних бюджетів та бюджетів 
об'єднаних територіальних громад) 

Народний 
депутат 

Знято з розгляду (1 листопада 2016). ** Законопроектом пропонувалося до складу 
доходів районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад зараховувати 
10 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин 
загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для 
видобування нафти, природного газу та газового конденсату), а у разі якщо такі корисні 
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копалини видобуваються в межах території об’єднаних територіальних громад, що 
створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад 
вказана рентна плата зараховується у розмірі 5 відсотків до бюджету цієї об'єднаної 
територіальної громади та у розмірі 5 відсотків до районного бюджету, в межах якого 
знаходиться об’єднана територіальна громада. 

17 грудня 3667 

Проект Закону про внесення зміни до статті 22 Бюджетного 
кодексу України (щодо визначення сільських, селищних, 
міських голів об'єднаних територіальних громад 
розпорядниками бюджетних коштів) 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (22 грудня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект впроваджує додаткове положення, згідно з яким сільські, селищні, міські 
голови, в тому числі об’єднаних територіальних громад, визначаються розпорядниками 
бюджетних коштів. 

11 грудня 3640 
Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо джерел формування місцевих бюджетів та 
сприяння інвестиціям 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (17 грудня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект передбачає зарахування 30 відсотків податку на прибуток підприємств до 
складу загального фонду бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів, 
бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та 
перспективним планом формування територій громад. 

11 грудня 3639 
Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України (щодо механізму стимулювання подальшого 
процесу добровільного об'єднання територіальних громад) 

Народний 
депутат 

Проект відкликано (1 листопада 2016). ** Законопроект передбачав визначити, що 
перехід на прямі трансферти з державним бюджетом, крім визначених наразі міст 
обласного значення, районних бюджетів та бюджетів, об’єднаних відповідно до 
Перспективного плану громад, мають право також об’єднані відповідно до Закону 
територіальні громади, визнані у встановленому Законом порядку спроможними.    

11 грудня 3638 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо механізму стимулювання подальшого 
процесу добровільного об'єднання територіальних громад 

Народний 
депутат 

Проект відкликано (1 листопада 2016). ** Законопроект мав на меті створення 
спроможних внаслідок добровільного об’єднання громад та їх належного фінансування 
шляхом створення правового механізму добровільного приєднання територіальних 
громад до вже створених об’єднаних територіальних громад. 

11 грудня 3634 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні" (щодо Статуту 
територіальної громади та форм безпосередньої участі 
мешканців у здійсненні влади) 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (17 грудня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект окреслює основні вимоги щодо порядку підготовки статуту 
територіальної громади як обов’язкового нормативно-правового акту, що не потребує 
державної реєстрації, встановлює невід'ємним елементом статуту затвердження 
процедури проведення загальних зборів і громадських слухань, запроваджує основні 
елементи  процедури проведення загальних зборів і громадських слухань .  

8 грудня 3510-1 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності на територіях об'єднаних 
територіальних громад та врегулювання інших земельних 
відносин 

 
Народні 
депутати 

Знято з розгляду (1 листопада 2016). **Законопроект пропонував передати значну 
частину земель поза межами  населених пунктів з державної до комунальної форми 
власності об’єднаних територіальних громад. Крім того, передбачене зміцнення 
державного контролю та захисту земель всіх форм власності. 

24 
листопада 

3510 

Проект Закону про віднесення земель державної власності 
за межами населених пунктів до комунальної власності 
об'єднаних територіальних громад 
 

Народні 
депутати 

Знято з розгляду (1 листопада 2016). ** Законопроект пропонував передати значну 
частину земель поза межами  населених пунктів з державної до комунальної форми 
власності об’єднаних територіальних громад. Крім того, передбачене зміцнення 
державного контролю та захисту земель всіх форм власності. 

9 грудня 3605 
Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України (щодо зміни складу доходів місцевих бюджетів) 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (11 грудня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект передбачає збільшення частки з податку на доходи фізичних осіб (з 40 
відсотків до 60 відсотків, крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 11 
частини другої статті 29 Бюджетного кодексу), яка будуть надходити до бюджету міста 
Києва. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57466
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57466
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57466
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57466
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57415
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57415
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57415
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57409
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57409
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57409
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57408
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57408
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57408
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57398
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57398
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57398
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57398
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57336
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57336
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57336
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57336
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57336
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57179
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57179
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57179
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57338
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57338


 

19 
листопада 

837-VIII 
Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо особливостей формування та виконання 
бюджетів об'єднаних територіальних громад 

Народний 
депутат 

[Законопроект 3490] Оприлюднено 18 грудня 2015. Набрав чинності 19 грудня 2015.  ** 
Законопроект має на меті створення правових засад для формування та виконання 
бюджетів об’єднаних територіальних громад.  

2 листопада 3390 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
добровільне об'єднання територіальних громад" щодо 
забезпечення державної підтримки добровільного 
об'єднання територіальних громад 

Народний 
депутат 

Відхилено та знято з розгляду (20 вересня 2016). ** Законопроект передбачав 
додаткове положення, за яким Кабінет Міністрів визначає, чи план добровільного 
об'єднання місцевих громад відповідає довгостроковому плану формування місцевих 
громад.  

5 жовтня 3217 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
добровільне об'єднання територіальних громад" (щодо 
уточнення деяких положень) 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (7 жовтня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект впроваджує можливість для добровільного об'єднання територіальних 
громад, які не межують одна з одною, але історично поєднані спільною 
інфраструктурою, яка на час, що передує добровільному об'єднанню, підпорядкована 
одній з них.  

15 вересня 925-VIII 
Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо особливостей державної реєстрації органів 
місцевого самоврядування як юридичних осіб 

Народні 
депутати 

[Законопроект 3106] Опубліковано 12 січня 2016. Набуде  чинності 13 січня 2015. 
Прийнято у першому читанні зі скороченням строку підготовки (26 листопада 2015) та 
обговорюється в комітеті. ** Законопроект має на меті скасування законодавчих 
недоліків, що ускладнюють процедуру добровільного об’єднання територіальних 
громад щодо формування нового територіального устрою та контролю над 
відповідними активами.  

11 вересня 3095 

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо створення належних умов для бюджетної 
децентралізації та посилення фінансової самостійності 
територіальних громад 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (15 вересня 2015) та обговорювалися в комітеті. ** 
Законопроект спрямований на зміцнення фінансової незалежності територіальних 
громад, 25% прибутків від оподаткування надходитиме до місцевих бюджетів, а не 
Державного бюджету України (бюджети сіл, селищ та міст).  

17 липня 2391a 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо забезпечення виконання повноважень 
законно обраними представниками територіальної 
громади, які досягли пенсійного віку) 

Народні 
депутати 

Не включено до порядку денного (3 лютого 2016), відкликано та знято з розгляду. ** 
Законопроект має на меті унеможливлення блокування роботи органів місцевого 
самоврядування через відставку сільських, селищних та міських голів. Це гарантуватиме 
необхідний рівень функціонування органів місцевого самоврядування та сприятиме 
децентралізації влади, підготовці до проведення місцевих виборів та добровільного 
об'єднання територіальних громад.   

15 липня 2373a 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
добровільне об'єднання територіальних громад" (щодо 
узгодження процедур добровільного об'єднання 
територіальних громад та проведення чергових місцевих 
виборів) 

Народні 
депутати 

Відкликано і знято з розгляду (2 вересня 2015). **Законопроект спрямований на 
координацію процедур добровільного об'єднання територіальних громад та  
проведення чергових місцевих виборів у 2015 році з метою скорочення бюджетних 
витрат та вдосконалення процедур добровільного об'єднання відповідно до принципів 
реформування системи місцевих виборів. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57140
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57140
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57140
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56912
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56912
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56912
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56912
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56682
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56682
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56682
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56482
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56482
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56482
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56435
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56435
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56435
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56435
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56091
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56091
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56091
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56091
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56049
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56049
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56049
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56049
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56049


 

14 липня 2189а-2 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
столицю України - місто-герой Київ" 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (16 липня 2015) та розглядається в комітеті. ** Законопроект 
спрямований на реорганізацію системи місцевого самоврядування  та чіткий розподіл 
повноважень між міським головою Києва, Київською міською радою, її виконавчим 
органом, районними радами м. Києва та їхніми виконавчими органами.  

10 липня 2189a-1 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
столицю України - місто-герой Київ" щодо системи 
місцевого самоврядування у місті Києві 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (14 липня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект має на меті відновлення інтегральної системи місцевого самоврядування 
у м. Києві шляхом відновлення прав територіальної спільноти здійснювати місцеве 
самоврядування через місцеві ради у місті та їхні виконавчі органи, а також 
забезпечення ефективного розподілу повноважень цими виконавчими органами за 
участі жителів м. Києва.   

6 липня 2296a Проект Закону про місцеві ініціативи 
Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (9 липня 2015) та обговорюється в комітеті. ** Законопроект 
встановлює правові засади реалізації права громадян на місцеву ініціативу, визначає 
порядок висунення та розгляду питань, що виносяться на місцеву ініціативу.  

6 липня 2295a Проект Закону про громадські слухання 
Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (9 липня 2015) та обговорюється в комітеті. ** Законопроект 
має на меті підтримку впровадження механізму функціонування такої форми прямої 
демократії, як громадські слухання,  що сприятиме подальшому розвитку  реформи 
місцевого самоврядування та розвитку громадянського суспільства в Україні.  

2 липня 2240a 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
добровільне об'єднання територіальних громад" (щодо 
висновку на проекти рішень про добровільне об'єднання 
територіальних громад) 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (7 липня 2015) та обговорюється в комітеті. ** Законопроект 
має на меті виключення положень з Закону України  "Про добровільне об'єднання 
територіальних громад" стосовно обов’язкових перевірок обласними адміністраціями 
проектів рішень щодо добровільного об'єднання, оскільки такі перевірки на предмет 
відповідності Конституцій та законам України не входять до обсягу повноважень 
обласних адміністрацій.  

19 червня 2128a 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
столицю України - місто-герой Київ" (щодо порядку 
призначення голови Київської міської державної 
адміністрації) 

Народні 
депутати 

Не включено до порядку денного (3 лютого 2016), відкликано та знято з розгляду. ** 
Законопроект має на меті сприяння ефективному місцевому самоврядуванню в Києві 
шляхом призначення особи, обраної на посаду міського голови Києва, головою 
Київської міської державної адміністрації.  

12 червня 2069a 
Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України (щодо розширення повноважень органів місцевого 
самоврядування сіл, селищ, міст районного значення) 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (16 червня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект спрямований на сприяння розвитку місцевих спільнот, децентралізацію 
влади шляхом розширення джерел фінансування бюджетів місцевого самоврядування.  

12 червня 2067a 
Проект Закону про визнання таким, що втратив чинність, 
Закону України "Про добровільне об'єднання 
територіальних громад" 

Народні 
депутати 

Не включено до порядку денного (3 лютого 2016), відкликано та знято з розгляду ** 
Законопроект визнає таким, що втратив чинність, Закон України "Про добровільне 
об'єднання територіальних громад" на підставі того, що його положення суперечать 
принципам добровільного об'єднання.  
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4 червня 2023a Проект Закону про стимулювання розвитку регіонів 
Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (8 червня 2015) та обговорюється в комітеті. ** Законопроект 
має на меті сприяння розвитку місцевих спільнот, децентралізацію влади. Він 
спрямований на розвиток регіональної політики на національному рівні та розвиток 
ширшого системного підходу до згладжування диспропорцій між регіонами.  

8 травня 2800 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні" (щодо порядку та 
підстав розпуску виконавчого комітету сільської, селищної, 
міської, районної у місті ради) 

Народний 
депутат 

Повернуто ініціаторам для доопрацювання (9 березня 2016) та обговорюється в 
комітеті. ** Законопроект надає громадянам право вимагати розпуску виконавчого 
комітету місцевих рад за рішенням суду, якщо дії комітету порушують права заявників.  

24 березня 2466 Проект Закону про органи самоорганізації населення 
Народні 
депутати 

Обговорено, очікує на прийняття рішення (18 лютого 2016). ** Законопроект пропонує 
внести деякі зміни до положень про органи самоорганізації населення (серед іншого, 
неприбутковий характер цих органів та принципів їхньої діяльності, менш 
формалізована процедура створення таких органів, та ін.). 

24 березня 2467 
Проект Закону про загальні збори (конференції) членів 
територіальної громади за місцем проживання 

Народні 
депутати 

Вручено подання комітету про розгляд (24 листопада 2015). ** Законопроект 
спрямований на виконання ст. 8 Конституції України, згідно з якою правила та 
процедури загальних зборів територіальної громади регулюються законом, який досі 
не було прийнято.  

30 березня 2489 
Проект Закону про службу в органах місцевого 
самоврядування 

Кабмін 
Вручено зміни до таблиці поправок-2 (9 грудня 2016) та очікує на друге читання. ** 
Законопроект впроваджує нові конкурентні процедури для прозорого відбору на 
службу в органах місцевого самоврядування та нову систему винагороди.  

4 лютого 2019 

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України (щодо недопущення зниження фінансової 
спроможності місцевих бюджетів в період реформування 
адміністративно-територіального устрою України) 

Народні 
депутати 

Не включено до порядку денного (3 лютого 2016), відкликано та знято з розгляду.** 
Законопроект пропонує розглядати податок з прибутку як основне джерело 
наповнення бюджетів районних центрів, міст та сіл на перехідний період до створення 
функціонуючих територіальних спільнот. 

26 лютого 2241 

 Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України (щодо самостійності визначення місцевими 
органами самоврядування напрямів використання 
бюджетних коштів) 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (2 березня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект передбачає розширення прав органів місцевого самоврядування щодо 
затвердження місцевих бюджетів, отже, більшої самостійності щодо напрямів 
використання бюджетних коштів.  

6 лютого 2053 
Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України (щодо забезпечення бюджетної автономії та 
фінансової самостійності місцевих бюджетів) 

Народний 
депутат 

Відкликано (3 лютого 2016) та знято з розгляду ** Законопроектом пропонується до 
складу доходів бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів 
зараховувати 25 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування 
корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування 
надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату). 

5 лютого 157-VIII 
Проект Закону про добровільне об'єднання територіальних 
громад 

Кабмін 
[Законопроект 0915]. Опубліковано 4 березня 2015. Набув чинності станом на 5 березня 
2015 ** Закон впроваджує правила та процедури добровільного об’єднання близьких  
територіальних громад,  селищ та міст.  
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2014 рік 

15 грудня 1473 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні" (щодо уточнення 
порядку здійснення окремих повноважень) 

Народні 
депутати  

Відхилено. (15 вересня 2015). ** Законопроект регулює процедури та порядок 
здійснення окремих повноважень органів місцевого самоврядування в Україні.  

 Прийняті закони Вгору 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52951
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52951
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52951

