
 

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 
Ініційовани

й 
Коментарі 

2016 рік 

2 лютого 
2016 

3878 
Проект Закону про внесення змін до статті 10 Закону 
України "Про політичні партії" (щодо порядку створення 
політичної партії) 

Народні 
депутати 

 
Надано для ознайомлення (2 лютого 2016). ** Законопроект спрямований на 
сприяння політичній структуризації українського суспільства  та зменшення кількості 
новозаснованих політичних партій. Законопроект пропонує підвищити кількість 
підписів громадян України (що мають право голосу), які необхідні для реєстрації 
політичної партії, з 10 000 до 25 000, чиї підписи мають бути зібрані щонайменше у 
двох третинах районів двох третин областей України, міст Києва та Севастополя та  
не менш як у двох третинах районів Автономної Республіки Крим, як умова для 
прийняття рішення про заснування політичної партії на установчому з’їзді партії.  

2 лютого 
2016 

3877 
Проект Закону про внесення змін до статті 9 Закону України 
"Про центральні органи виконавчої влади" (щодо 
обмеження кількості заступників міністра) 

Народні 
депутати 

Обговорюється в комітеті (2 лютого 2016). ** Законопроект має на меті  обмеження 
кількості заступників міністрів у кожному міністерстві від необмеженої кількості до 
трьох.  

29 січня 
2016 

3843 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
основи національної безпеки України" щодо віднесення до 
загроз національній безпеці неефективність державної 
політики у сфері розв'язання соціально-економічних 
проблем внутрішньо переміщених осіб  

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (2 лютого 2016) та обговорюється в комітеті. ** Метою 
законопроекту є віднесення до загроз національній безпеці неефективності 
державної політики у сфері розв’язання соціально-економічних проблем внутрішньо 
переміщених осіб. 

2015 рік 

22 грудня 3693 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
статус депутатів місцевих рад" (щодо відкликання 
депутатів місцевих рад) 

Народні 
депутати 

Прийнято в першому читанні (23 грудня 2015). ** Законопроект передбачає 
скасування норми про право громадян України вносити пропозицію про відкликання 
депутата місцевої  ради  за  народною  ініціативою не раніше ніж через рік з моменту  
набуття таких повноважень та надає право відкликання депутата місцевої ради 
керівному органу партії, який погоджував рішення відповідних зборів (відповідної 
конференції) про висування виборчого списку кандидатів до відповідно ради. 

22 грудня 3699 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України у сфері боротьби з пропагандою 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (24 грудня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект передбачає підвищення рівня захисту конституційних прав громадян, 
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комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів (щодо приведення їх у відповідність 
з європейськими стандартами) 

удосконалення нормативно-правової бази для боротьби з пропагандою 
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та 
пропорційного обмеження прав громадян, встановлення дієвої системи 
відповідальності за пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів. 

21 грудня 2319а-д 
Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України (щодо уточнення деяких положень) 

Народний 
депутат 

Прийнято в першому читанні (28 січня 2016). ** Законопроект спрямований на 
забезпечення проведення реформ у сфері приватизації, захист національних 
інтересів у процесі приватизації, підвищенню ефективності приватизації.  

11 грудня 3587-1 
Проект Закону про гарантії свободи мирних зібрань в 
Україні 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (17 грудня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект має на меті створити умови для вільної реалізації свободи мирних 
зібрань в Україні у відповідності до вимог Конституції, міжнародних зобов’язань 
України. 

8 грудня 3597 
Проект Закону про державний фонд гуманітарного 
розвитку України 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (10 грудня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроектом передбачається створення правових засад для заснування та 
забезпечення діяльності Державного фонду гуманітарного розвитку України, для 
здійснення відбору та реалізації проектів у сфері культури та мистецтва, освіти та 
науки, фізичної культури та спорту, охорони здоров’я, соціального захисту, 
підтримки вітчизняного туризму за рахунок коштів державного бюджету на 
поворотній основі, акцизних податків, благодійних внесків, грантів, технічної 
допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством України. 

7 грудня 3587 Проект Закону про гарантії свободи мирних зібрань 
Народний 

депутат 

Надано для ознайомлення (9 грудня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект має на меті створити умови для вільної реалізації свободи мирних 
зібрань в Україні у відповідності до вимог Конституції, міжнародних зобов’язань 
України. 

16 
листопада 

3487 
Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної 
Ради України (щодо проведення рейтингового 
голосування) 

Народний 
депутат 

Передано доопрацьований законопроект на заміну  (3 грудня 2015). ** 
Законопроект має на меті заборону рейтингового (сигнального) голосування у 
Верховній Раді. 

3 листопада 3401 
Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної 
Ради України (щодо удосконалення законодавчого 
процесу) 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (5 листопада 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект передбачає оптимізацію законодавчого процесу шляхом 
встановлення списку категорій законопроектів, для яких заборонений розгляд за 
скороченою процедурою, що унеможливлює їх прийняття у першому читанні, за 
основу чи в цілому.  

16 жовтня 3337 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення права громадян на участь 
у законодавчому процесі 

Народні 
депутати 

Відхилено  (25 січня 2016). та обговорюється в комітеті. ** Законопроект впроваджує 
концепцію електронних петицій для забезпечення права громадян брати участь у 
законотворчому процесі.  
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9 жовтня 3308 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо здійснення парламентського контролю за 
діяльністю членів Кабінету Міністрів України та підстав їх 
звільнення з посади 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (19 жовтня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект має на меті вдосконалення парламентського контролю за діяльністю 
членів Кабінету Міністрів України шляхом впровадження обов’язкового принаймні 
щорічного звітування міністрів Верховній Раді, можливості звільнення міністра з 
посади за наявність іноземного громадянства або відмови чи втрати громадянства 
України.   

9 жовтня 3302 
Проект Закону щодо про внесення змін до Закону України 
"Про відкритість використання публічних коштів (щодо 
гарантування інформаційної безпеки) 

Народні 
депутати 

Вручено подання комітету про відхилення (24 листопада 2015). ** Законопроект 
передбачає, що інформація про витрати публічних коштів у сфері безпеки та 
оборони має публікуватися повністю, відповідно до вимог закону, тільки після 
завершення особливого періоду, спричиненого агресією Російської федерації.  

9 жовтня 3182-1 
Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо розміщення тексту депутатського запиту та 
відповіді на нього 

Народні 
депутати Вручено висновок комітету (26 листопада 2015). ** Законопроект має на меті 

забезпечити доступ всіх громадян до тексту депутатського запиту та відповіді на 
нього, шляхом розміщення запиту на веб-сайті Верховної Ради.  

6 жовтня 3208 

Проект Закону про внесення змін до законів України "Про 
Регламент Верховної Ради України" та "Про Конституційний 
Суд України" щодо боротьби із затягуванням та популізмом 
у процесі законодавчої діяльності 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (8 жовтня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект спрямований на вдосконалення законодавчого процесу в Україні 
шляхом пріоритизації розгляду певних категорій законопроектів Верховною Радою 
України.  

1 жовтня 3207 
Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної 
Ради України (щодо оптимізації законодавчого процесу) 

Народні 
депутати 

Прийнято у першому читанні (26 листопада 2015). ** Законопроект спрямований на 
оптимізацію законотворчого процесу шляхом встановлення точних часових рамок та 
умов оприлюднення інформації щодо законодавчого процесу на офіційному веб-
сайті Верховної Ради України,  передбачаючи, що запропоновані законопроекти, 
інформаційні вісники та ін. повинні подаватися народним депутатам в електронному 
вигляді, за винятком настання особливих умов.  

1 жовтня 3205 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
Регламент Верховної Ради України" щодо добровільного 
зняття депутатської недоторканності 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (7 жовтня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект встановлює можливість добровільного зняття депутатської 
недоторканності, якщо депутат подає до Верховної Ради згоду щодо кримінального 
переслідування. затримання чи захисту.  

28 вересня 3186 
Проект Закону про внесення змін до статті 9 Закону України 
"Про політичні партії в Україні" (щодо врегулювання 
використання символіки політичними партіями) 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (1 жовтня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект має на меті регулювання використання символіки політичними 
партіями України. 

25 вересня 3182 
Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо розміщення тексту депутатського запиту 

Народний 
депутат 

Вручено висновок комітету (26 листопада 2015). ** Законопроект встановлює 
процедури, згідно з якими текст депутатського запиту повинен бути опублікований 
на веб-сайті Верховної Ради, депутатські запити до Президента України мають 
публікуватися на відповідному веб-сайті у день подання запиту.   
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56751
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56701
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56701
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56701
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56701
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56668
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56668
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56665
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56665
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56665
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56629
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56629
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56629
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56623
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56623


 

24 вересня 3061-2 Проект Закону про парламентську опозицію 
Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (29 вересня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект спрямований на визначення гарантій діяльності опозиції як однієї з 
ключових рис демократії, порядок формування опозиції, зміни в її складі, право 
представництва в керівному складі Верховної Ради та її органів, участі в 
парламентському контролі, право створення опозиційного уряду, інших допоміжних 
органів, та право формувати особовий склад державних органів.  

16 вересня 3109 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
звернення громадян" (щодо звернення громадян з 
електронною пропозицією законопроекту через офіційний 
веб-сайт Президента України) 

Народний 
депутат 

  
Надано для ознайомлення (18 вересня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект пропонує внести зміни до закону про петиції, що зобов’язуватимуть 
Президента України розглядати законопроекти, якщо вони підтримані не менш ніж 
100 000 громадян України на офіційному веб-сайті Президента України протягом 
трьох місяців. 
 

11 вересня 3067 
Проект Закону про внесення змін до статей 90 та 116 
Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" 
щодо підготовки законопроектів 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (15 вересня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект має на меті уповноважити головний комітет, що готує законопроект до 
другого читання, вносити необхідні зміни та пропозиції для уникнення колізії між 
положеннями законопроекту та чинних законів, або створення механізму 
впровадження правових норм, прийнятих Верховною Радою в цілому, а також 
надати іншим суб’єктам право законодавчої ініціативи щодо внесення відповідних 
пропозицій до законопроектів, які ще не набули чинності.   

15 вересня 3092 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо порядку реалізації конституційних механізмів 
відповідальності влади 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (17 вересня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект має на меті внесення змін до регламенту Верховної Ради України і 
доповнення його положеннями щодо конституційного механізму висловлення 
недовіри Кабінету Міністрів України та заповнення правових прогалин у процедурі 
імпічменту Президента України.  

15 вересня 3061-1 Проект Закону про парламентську опозицію 
Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення  (17 вересня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект спрямований на регулювання юридичних аспектів функціонування 
опозиції у Верховній Раді для визначення принципів відносин між опозицією та 
коаліцією.  

9 вересня 3061 Проект Закону про парламентську опозицію 
Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (11 вересня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект має на меті регулювання правових аспектів функціонування опозиції у 
Верховній Раді, визначення місця парламентської опозиції у функціонуванні 
суспільства та держави, принципи відносин між опозицією та коаліцією.  

17 серпня 2510a 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
звернення громадян" щодо строків розгляду звернень 
громадян 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (20 серпня 2015) та обговорюється в комітеті. **  
Законопроект спрямований на пришвидшення процесу розгляду звернень громадян 
та пропонує нові часові рамки для різних типів звернень.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56613
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56486
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56486
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56486
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56486
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56429
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56429
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56429
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56466
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56466
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56466
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56464
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56419
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56274
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56274
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56274


 

28 серпня 2539а 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо розширення змісту поняття 
"депутатське звернення") 

Народний 
депутат 

Вручено подання комітету  про розгляд (26 січня 2016) та обговорюється в комітеті. 
** Законопроект має на меті вдосконалити чинні положення законодавства щодо 
депутатського звернення через розширення його змісту до пропозиції 
зобов’язувального  характеру, посилити відповідальність за ненадання чи 
несвоєчасне надання відповіді на депутатське звернення. 

4 серпня 2474a Проект Закону про заборону політичної реклами 
Народні 
депутати 

Вручено подання комітету про доопрацювання (10 листопада 2015). **. 
Законопроект має на меті заборону політичної реклами з використанням 
аудіовізуальних засобів масової інформації та змінює положення, що регулюють 
політичну рекламу у друкованих ЗМІ.  

23 липня 2431a 
Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної 
Ради України (щодо права законодавчої ініціативи 
народних депутатів України) 

Народні 
депутати 

Подання про відхилення вручено комітету (3 листопада 2015). **. Законопроект 
передбачає передачу права законодавчої ініціативи від окремого депутата групі 
депутатів з метою вдосконалення законотворчого процесу. 

22 липня 2427a 

Проект Закону про внесення змін до статті 21 Закону 
України "Про державну службу" (щодо обов'язкового 
оприлюднення в Інтернеті інформації про вакантні посади 
державної служби) 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (24 липня 2015) та обговорюється в комітеті. **. 
Законопроект має на меті зобов’язати Національне агентство з питань державної 
служби України публікувати на своєму веб-сайті інформацію про вакантні посади з 
державної служби.  

6 липня 
 

2297a Проект Закону про публічний контроль 
Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (9 липня 2015) та обговорюється в комітеті. **. 
Законопроект встановлює інститут публічного контролю у публічній сфері, визначає 
принципи, механізми і процедури цього контролю, обмеження та конфлікт інтересів 
під час публічного контролю, відповідальність за порушення Закону про публічний 
контроль, та ін..  

3 липня 2277а 
Проект Закону про втрату чинності Регламенту Верховної 
Ради України 

Народні 
депутати 

Подання про відхилення вручено комітету (6 жовтня 2015). **. Законопроект 
передбачає втрату чинності Регламенту Верховної Ради України з метою вжиття 
відповідних заходів для запобігання подальшому порушенню процесу прийняття 
рішень у парламенті.  

22 червня 2138a 
Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу 
України (щодо фінансування політичних партій) 

Народний 
депутат 

Законопроект 2138а). **. Опубліковано 25 листопада 2015 року, набуває чинності з 1 
січня 2016 року. Законопроект впроваджує державне фінансування політичних 
партій з 2017 року з метою зміцнення фінансової незалежності політичних партій та 
сприяння боротьбі з корупцією.  

8 червня 2043a 

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо посилення 
державного контролю за дотриманням права на доступ до 
публічної інформації, захист персональних даних та 
звернення громадян 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (10 червня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект має на меті посилення державного контролю  шляхом регулюванням 
повноважень Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у цій сфері та 
створення процедури притягнення до відповідальності у цій сфері.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56311
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56311
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56311
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56229
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56172
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56172
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56172
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56161
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56161
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56161
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56161
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55907
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55884
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55884
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55672
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55672
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55526
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55526
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55526
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55526
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55526


 

3 червня 2997 Проект Закону про петиції 
Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (5 червня 2015) та обговорюється в комітеті. **. 
Законопроект впроваджує інститут петицій до органів державної влади та місцевого 
самоврядування відповідно до ч.1. Ст.5 та ч. 1 Ст. 69 Конституції України.   

3 червня 2003a 

Проект Закону про внесення змін до статті 15 Закону 
України "Про доступ до публічної інформації" щодо 
зменшення терміну оприлюднення проектів нормативно-
правових актів, рішень органів місцевого самоврядування 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (1 вересня 2015) та обговорюється в комітеті. **. 
Законопроект має на меті скорочення терміну оприлюднення проектів нормативно-
правових актів та рішень органів місцевого самоврядування з 20 до 10 робочих днів.  

13 травня 2737 Проект Закону про громадський контроль 
Народні 
депутати 

Вручено подання про заміну (17 листопада 2015). ** Законопроект впроваджує 
інститут громадського контролю за діяльністю державних органів та державних 
службовців в тих адміністративно-територіальних одиницях, де діють такі організації 

27 квітня 2741 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
статус народного депутата України" щодо запровадження 
імперативного мандату для народних депутатів України 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (29 квітня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
законопроект надає виборцям можливість відкликати народних депутатів, обраних в 
одномандатних округах та на національному рівні. 

24 квітня 2737 Проект Закону про народний контроль в Україні 
Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (29 квітня 2015) та обговорюється в комітеті. 
**Законопроект впроваджує так звані "Комітети народного контролю", що 
складаються з громадян відповідної адміністративно-територіальної одиниці та 
мають на меті оцінку ефективності роботи державних органів (в тому числі 
дотримання конституції та антикорупційного законодавства),  а також мають право 
законодавчої ініціативи та подання до Конституційного Суду України.   

7 квітня 2573 
Проект Закону про засади державної стратегії 
деолігархізації України на 2015 - 2020 роки 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (9 квітня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект спрямований на прийняття стратегії, включно з правовими та іншими 
заходами, що має на меті усунення впливу олігархів на політику, державні органи, 
мас-медіа та ін..   

6 квітня 2563 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо фінансування діяльності політичних 
партій 

Кабмін 

 
Відкликано (19 червня 2015). ** Законопроект пропонує вдосконалити процедуру 
фінансування політичних партій відповідно до європейських практик. Зокрема, 
пропонується вказувати список джерел, з яких партія не може одержувати 
фінансування, обмежити суму добровільних внесків від юридичних та фізичних осіб, 
встановити спеціальні вимоги до звітності, запровадити адміністративну та 
кримінальну відповідальність за порушення правил фінансування політичних партій. 

19 березня 271-VIII 
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
Суспільного телебачення і радіомовлення України 

Народні 
депутати 

 
[Законопроект 1357] Опублікований 9 квітня 2015. Набув чинності 10 квітня 2015 ** 
Закон забезпечує ефективний старт суспільного телебачення та радіомовлення через 
заснування Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна 
телерадіокомпанія України» (ПАТ «НСТУ», що є акціонерною компанією із 100% 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55426
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55431
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55431
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55431
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55431
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55101
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54946
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54946
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54946
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54942
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54685
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54685
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54674
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54674
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54674
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/271-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/271-19


 

державної власності) на основі активів існуючих державних телерадіокомпаній, 
встановлює заборону на приватизацію НСТУ чи її акцій, передбачає положення, які 
забезпечують її незалежність та інформаційну діяльність.    
 

3 березня 2299 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
звернення громадян" щодо електронного звернення та 
електронної петиції 

Президент 
[Законопроект 2299] Опубліковано 28 липня 2015. Набуває чинності 28 жовтня 2015  
** Законопроект передбачає впровадження різних форм онлайн-петицій, а також 
колективних онлайн-петицій та процедур їхньої підтримки та розгляду.  

10 лютого 2097 
Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної 
Ради України (щодо унормування діяльності 
позафракційних народних депутатів) 

Народні 
депутати 

Не включено в порядок денний (15 вересня 2015). ** Законопроект пропонує 
внесення змін до Регламенту ВРУ з метою забезпечення для позафракційних 
депутатів таких же можливостей брати участь у дебатах та роботі комітетів, які і для 
депутатів парламентських фракцій.  

6 лютого 2073 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо обмеження мирних зібрань громадян 
на території проведення антитерористичної операції 

Народні 
депутати 

 
Вручено подання комітету про відхилення (2 червня 2015). ** Законопроект надає 
місцевим державним адміністраціям повноваження щодо обмеження права 
громадян на мирні зібрання протягом певного періоду. Конституційність 
запропонованих поправок викликає сумніви, оскільки (a) загалом таке обмеження 
можуть встановлювати лише суди (Ст. 39 Конституції) та (b) подальші обмеження 
можуть бути передбачені законом тільки для війни чи надзвичайного стану (Ст. 64 
Конституції). 
 

6 лютого 2064 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо відповідальності народних депутатів та 
депутатів місцевих рад за невиконання ними обов'язків 
щодо особистого голосування) 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (11 лютого 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект встановлює кримінальну та адміністративну відповідальність за 
невиконання депутатами обов’язків щодо особистого голосування. Сутність 
обов’язку щодо особистого голосування визначена процесуально. 

5 лютого 2025 
Проект Закону про позбавлення народних депутатів 
України, які голосували за "диктаторські закони" 16 січня 
2014 року звання народного депутата України 

Народний 
депутат 

Вручено подання комітету про доопрацювання (24 листопада 2015). ** Законопроект 
передбачає позбавлення мандату народних депутатів, що голосували за «закони 16 
січня 2014 року», незважаючи на те, що згідно з Конституцією (ст.. 80) народні 
депутати України не несуть відповідальності за голосування у Парламенті. 

5 лютого 156-VIII Про засади державної регіональної політики Кабмін 

 
[Законопроект 0908] Опублікований 4 березня 2015. Набув  чинності 5 березня 2015. 
** Законопроект встановлює правові, економічні та соціальні засади регіональної 
політики з метою сприяння збалансованому та динамічному розвитку України.  

2 лютого 1919 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
звернення громадян" та деяких інших законів України 
(щодо розширення можливостей громадян участі в 
управлінні державними і громадськими справами, в 
удосконаленні роботи органів державної влади і місцевого 
самоврядування, у відстоюванні своїх прав і законних 

Народні 
депутати 

Відкликано (27 лютого 2015).** Законопроект передбачає впровадження різних 
форм онлайн-петицій (що подаються за різними гарячими лініями та електронною 
поштою) та колективних онлайн-петицій, що мають розглядатися так само, як і 
поточні паперові форми, що подаються тільки особисто чи поштою.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54267
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54267
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54267
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53980
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53980
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53980
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53949
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53949
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53949
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53927
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53927
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53927
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53927
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53831
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53831
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53831
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156-viii
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53793
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53793
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53793
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53793
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53793
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53793


 

інтересів) 

30 січня 1893 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо зупинення діяльності та заборони 
об'єднань громадян 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (3 лютого 2015) та обговорюється в комітеті. 
**Законопроект регулює процедуру припинення чи заборони діяльності організацій, 
що загрожують територіальній цілісності чи незалежності України, або закликають 
до війни та насильства.   

27 січня 1866 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення реалізації права фізичних 
та юридичних осіб на професійний захист та 
представництво їх інтересів у судах та інших державних 
органах 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (29 січня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект передбачає деякі процесуальні гарантії стосовно права на належний 
правовий захист та представництво інтересів фізичних та юридичних осіб у судах.  

16 січня 
 
 

1779 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо прав громадян під час проведення 
мирних зібрань) 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення  (21 травня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект зобов’язує представників органів влади проводити зустрічі з 
представниками зібрань громадян.  

14 січня 1744 
Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної 
Ради України (щодо забезпечення особистого голосування 
народними депутатами України) 

Народні 
депутати 

Надано комітету для ознайомлення (7 квітня 2015). ** Законопроект пропонує 
внести деякі технічні зміни (наприклад, сенсорні кнопки, відео-та аудіо запис сесій) 
для забезпечення особистого голосування депутатів.  

2014 рік 

25 грудня 62-VIII 
Про внесення змін до Закону України "Про державну 
службу" 

Народні 
депутати 

[Законопроект 1072], набув чинності з 31 грудня 2014. Закон втрачає  чинність від 
31.12.2015 на підставі ухваленого Закону «Про державну службі» від 10.12.2015 № 
889-VIII.  ** Законом встановлена нова дата набуття чинності Законом України «Про 
державну службу» від 11 листопада 2011 року, а саме 1 січня 2016 р.  

23 грудня 1066-1 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо діяльності парламентської опозиції 

Народні 
депутати 

Надано для заміни (25 березня 2015). ** Законопроект спрямований на 
забезпечення діяльності опозиції в парламенті  (в тому числі бути представниками 
органів Верховної Ради. її комітетів, право формувати уряд, та ін.).   

23 грудня 1596 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
державну службу" (щодо вимоги політичної 
неупередженості) 

Народні 
депутати 

Відхилено (15 вересня 2015). ** Законопроект забороняє державним службовцям 
членство в будь-яких політичних партіях.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53793
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53760
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53760
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53760
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53726
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53726
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53726
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53726
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53726
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53612
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53612
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53612
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53568
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53568
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53568
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/62-viii
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/62-viii
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53080
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53080
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53095
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53095
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53095


 

19 грудня 1522 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо кримінальної відповідальності за 
порушення порядку реєстрації та особистого голосування 
народними депутатами України) 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (24 грудня 2014) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект встановлює кримінальну відповідальність за користування народних 
депутатів не своєю особистою карткою для голосування.  

8 грудня 62-VIII 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
державну службу" (щодо відтермінування набрання 
чинності) 

Народні 
депутати 

[Законопроект 1072] Прийнятий як законопроект, набув чинності 31 грудня 2014 
року. Див. відповідну статтю у розділі за січень.  

2 грудня 1177 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
звернення громадян" (щодо обов'язкового реагування 
суб'єктів владних повноважень на електронні народні 
ініціативи (петиції) 

Народний 
депутат 

Відхилено (10 лютого 2015). ** Законопроект впроваджує народну ініціативу як 
форму он дайн-звернень та вимог громадян до суб’єктів владних повноважень.  

2 грудня 1162 
Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної 
Ради України щодо порядку допуску до залу пленарних 
засідань парламенту 

Народний 
депутат 

Відхилено (15 вересня 2015). ** Законопроект спрямований на підвищення 
ефективності роботи народних  депутатів, також він дозволяє головам секретаріатів 
парламентських фракцій відвідувати пленарні засідання.   

2 грудня 1152 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
Регламент Верховної Ради України" (щодо народної 
експертизи законопроектів) 

Народний 
депутат 

Відхилено (15 вересня 2015). ** Законопроект надає громадянам право аналізувати 
та переглядати законопроекти та висловлювати свою думку щодо них онлайн. Якщо 
20 000 громадян нададуть свої висновки, законопроект розглядатиметься 
відповідним комітетом Верховної Ради України.  

 Прийняті закони Вгору 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53009
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53009
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53009
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53009
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52755
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52755
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52755
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52615
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52615
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52615
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52615
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52599
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52599
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52599
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52589
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52589
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52589


 

 
 
 
 

Дата 

Номер 
законо
проекту
/закону 

Назва законопроекту/закону Ініційований Коментарі 

2016 рік 

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). ** Проект постанови спрямований на 
визнання постанови Парламенту щодо попереднього схвалення законопроекту 
про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади (8 серпня 
2015) як, такий що втратив чинність, та визначає механізм подальшої роботи з цим 
законопроектом.  

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.   

 

Законодавчі ініціативи Верховної Ради України                                                      
щодо політичних реформ

грудень 2014 - лютий 2016

Оновлено 2 лютого 2016

Конституційна реформа  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57726
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57726
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57712
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57712
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57684
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57684


 

2015 рік 

25 
листопада 

3524 
Проект Закону про внесення змін до Конституції України 
(щодо правосуддя) 

Президент 

Попередньо схвалено (02 лютого 2016). ** Законопроект має на меті забезпечення 
незалежності правосуддя, підвищення вимог та професійних стандартів судової 
системи, забезпечення інституційного потенціалу прокуратури, адвокатури та 
виконавчої служби, та ін. 

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

Президент 

Вручено подання Комітету про розгляд (31 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.  

2014 рік 

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.  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Прийняті закони Вгору 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57209
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57209
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
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53602
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53602
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53621
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 
Ініційовани

й 
Коментарі 

2016 рік 

27 січня 
2016 

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 видачею вмотивованого судового рішення 
ненадання копії судового рішення для включення у Єдиний держаний реєстр 
судових рішень.  

14 січня 
2016 

3769 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо запровадження наказного 
провадження у цивільному та господарському судочинстві 

Президент 

Надано для ознайомлення (18 січня 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.   
 

2015 рік 

29 грудня 3665-1 Проект Закону про медіацію 
Народний 

депутат 

Надано для ознайомлення (4 січня 2016) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект визначає правові засади впровадження та проведення позасудової 
процедури врегулювання конфліктів за взаємною згодою сторін конфлікту (медіації) 
та за участю посередника (медіатора) в Україні, визначає 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). 

Законодавчі ініціативи Верховної Ради України                                                      
щодо політичних реформ

грудень 2014 - лютий 2016

Оновлено 2 лютого 2016

Судова реформа 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57743
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57743
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57743
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57743
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57662
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57662
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57662
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57620
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57523
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57523


 

17 грудня 3665 Проект Закону про медіацію 
Народний 

депутат 

Надано для ознайомлення (22 грудня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект передбачає запровадження на законодавчому рівні інституту медіації 
в Україні шляхом імплементації кращих європейських та світових стандартів медіації, 
поширення практики мирного вирішення спорів несудовими 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 

Надано для ознайомлення (11 грудня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект має на меті вдосконалити законодавчу базу діяльності 
правоохоронних органів, надати процесуального значення використанню у 
проведенні слідчих (розшукових) дій передових сучасних технічних засобів - 
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. 

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 2507a Проект Закону про виконавче провадження Президент 

Прийнято у першому читанні (08 жовтня 2015). ** Законопроект 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. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57463
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57458
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57458
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57458
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57349
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57349
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57349
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57341
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57341
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57340
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


 

14 серпня 2506a 
Проект Закону про органи та осіб, які здійснюють 
примусове виконання судових рішень і рішень інших 
органів 

Президент 

Прийнято у першому читанні (08 жовтня 2015). ** Законопроект встановлює змішану 
систему виконання судових рішень шляхом модернізації існуючих органів 
виконавчої системи та створення інституту приватних виконавців. Законопроект 
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 

Вручено подання комітету про доопрацювання (26 січня 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 

Вручено подання комітету про доопрацювання (26 січня 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.  

16 липня 2375a 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
Вищу раду юстиції" (щодо удосконалення порядку 
реалізації повноважень членами Вищої ради юстиції) 

Народні 
депутати 

Одержано заяву про відкликання, розгляд відкладено (3 листопада 2015). ** 
Законопроект має на меті вдосконалення порядку перевірки, що здійснюється 
Вищою радою юстиції при звільненні судді за порушення присяги чи вимог щодо 
несумісності.  

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.   

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 

Надано для ознайомлення (14 липня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект має 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. 
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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 

Надано для ознайомлення (7 липня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
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. 

3 червня 2995 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
Вищу раду юстиції" (щодо порядку призначення і 
звільнення суддів) 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (5 червня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект визначає, що Вища рада юстиції може призначати чи звільняти суддів 
з посади тільки після того, як на це буде надана згода конституційною більшістю 
Вищої ради юстиції шляхом відкритого голосування.  

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 рогляду (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 для ознайомлення (21 травня 2015) і обговорюється в комітету. ** 
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.). 

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.  
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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 

Включено до порядку денного (15 липня 2015) та очікує розгляду. ** Законопроект 
пропонує, щоб особи, які обіймають адміністративні посади в суді, залишалися на 
них до звільнення з посади судді чи закінчення терміну перебування на 
адміністративній посаді.  

14 травня 2841 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
Вищу раду юстиції" (щодо вимог до кандидатів в члени 
Вищої ради юстиції обраних Верховною Радою України) 

Народні 
депутати 

Вручено подання комітету про відхилення (26 січня 2016). ** Законопроект 
передбачає скасування вимоги, за якою члени Вищої ради юстиції, яких призначає 
парламент, повинні бути суддями чи суддями у відставці і мати щонайменше 15 
років досвіду роботи на посаді судді.   

3 квітня 2543 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
судоустрій та статус суддів" щодо повноважень комітету 
Верховної Ради України при призначенні судді безстроково 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (7 квітня 2015) та обговорюється в комітеті ** 
Законопроект детально викладає процедуру призначення суддів українським 
парламентом безстроково. Зокрема, він передбачає, що відповідний 
парламентський комітет повинен відповідати за  фіналізацію рекомендування щодо 
призначення суддів.  

3 квітня 2544 

Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про 
судоустрій та статус суддів" про удосконалення процедури 
обрання на посаду судді вперше 
 

Народний 
депутат 

Вручено подання комітету про доопрацювання (6 жовтня 2015)** Законопроект  
пропонує надати Вищій раді юстиції повноваження щодо призначення суддів на 
посаду вперше. Крім того, він пропонує впровадити нові вимоги до кандидатів на 
призначення на посаду судді вперше.   

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

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (7 квітня 2015) та обговорюється в комітеті.                                 
** 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 

Вручено подання комітету про доопрацювання (6 жовтня 2015). ** 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".   

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=55115
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55115
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55115
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54653
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54653
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54653
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54654
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54654
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54654
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


 

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.  

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 

Вручено подання комітету про доопрацювання (6 листопада 2015). ** 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 Міжнародного Кримінального Суду 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.  

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=53964
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53964
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53964
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53964
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54210
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54210
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54210
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/145-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/145-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/145-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/145-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/145-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/145-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/145-19
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53217
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53217
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53388
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53388
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53388
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53474
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53474
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53474


 

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 

Відхилено та знято з розгляду (15 вересня 2015). ** Законопроект також має на меті 
забезпечення вільного доступу до всіх судових рішень через веб-портал. 

14 січня 1746 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
судоустрій та статус суддів" (щодо підвищення 
відповідальності суддів) 

Народний 
депутат 

Вручено подання комітету про доопрацювання (10 листопада 2015). ** Законопроект 
регулює відповідальність суддів за винесені ними рішення.  

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 
відповідальності суддів та працівників правоохоронних 
органів) 

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.  

29 січня 1746-1 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
судоустрій і статус суддів" щодо посилення дисциплінарної 
відповідальності 

Народний 
депутат 

Відхилено та знято з розгляду (15 вересня 2015). **Законопроект спрямований на 
посилення дисциплінарної відповідальності суддів, які незаконно обрали 
затримання як запобіжний захід.   

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.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc2_5_1_J?ses=10009&num_s=2&num=1727&date1=&date2=&name_zp=&out_type=&id
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc2_5_1_J?ses=10009&num_s=2&num=1727&date1=&date2=&name_zp=&out_type=&id
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc2_5_1_J?ses=10009&num_s=2&num=1727&date1=&date2=&name_zp=&out_type=&id
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53570
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53570
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53570
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53571
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53571
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53571
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53571
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53571
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53571
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53571
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53740
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53740
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53740
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53747
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53747
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53747
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53765
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53765
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53765
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52700
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52700
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52700
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52700


 

9 грудня 1321 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
Вищу раду юстиції" (щодо граничних строків проведення 
перевірки) 

Народні 
депутати 

Відкликаний (12 травня 2015). ** Законопроект впроваджує часові рамки для Вищої 
ради юстиції стосовно вивчення підстав для звільнення суддів та прокурорів.  

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.  

17 грудня 1497 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
судоустрій і статус суддів" щодо удосконалення засад 
організації та функціонування судової влади відповідно до 
європейських стандартів 

Народні 
депутати 

Включений у таблицю запропонованих змін до Законопроекту № 1656 "Про 
забезпечення права на справедливий суд"l (12 лютого 2015). Див. відп. закон у 
розділі за лютий.  

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.  

23 грудня 1585 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
судоустрій та статус суддів" щодо встановлення реальної 
відповідальності суддів 

Народні 
депутати 

Відхилений (13 січня 2015). ** Законопроект встановлює різну дисциплінарну 
відповідальність залежно від причин прийняття суддею незаконного рішення (брак 
знань, умисно неправильне тлумачення закону, та ін..)  

23 грудня 1590 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
судоустрій і статус суддів" (щодо вдосконалення 
процедури переведення суддів) 

Народний 
депутат 

Відхилений (13 січня 2015). ** Законопроект містить правила та процедури 
переведення суддів  до іншого суду за власним бажанням. 

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 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52785
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Дата 

Номер 
законо
проекту
/закону 

Назва законопроекту/закону Ініційовано Коментарі 

2016 рік 

20 січня 3787 
Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо вимог фінансового контролю з метою 
запобігання корупції 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (26 січня 2016). ** Законопроект має на меті створення 
можливостей для поетапного впровадження нової системи електронних декларацій 
відповідно до графіку, встановленого Національним агентством з запобігання 
корупції, що дозволить швидко забезпечити роботу системи декларування та 
перевірки активів державних службовців, що займають посади із найвищим 
корупційним ризиком.    

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 

Надано для ознайомлення (18 січня 2016). ** Законопроект має на меті 
запровадження системи автоматизованого арешту коштів для забезпечення 
фактично діючого швидкого арешту коштів боржника відповідно до рішення суду чи 
постанови державної виконавчої служби, та уникнення ризику  зняття боржником 
коштів з його рахунку. Законопроект також спрямований на виконання підпункту  
"a", розділу «Судова реформа» пункту 29 Меморандуму про економічну та 
фінансову політику, укладеного між Україною та Міжнародним валютним фондом.  

5 січня 3755 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
запобігання корупції" (щодо роботи електронної системи 
подання та оприлюднення декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування) 

Народний 
депутат 

Відхилено (26 січня 2016). ** Законопроект має на меті перенести термін 
впровадження електронної системи звітування та оприлюднення декларацій осіб, 
уповноважений на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з 
2017 на 2016 відповідно до зобов’язань в рамках Плану дій з візової лібералізації за 
Угодою про асоціацію між Україною та Євросоюзом. 

2015 рік 

24 грудня 3719 

Проект Закону про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо окремих питань 
слідчих дій з метою забезпечення додаткових гарантій 
законності при їх проведенні 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (31 грудня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект має на меті зниження кількості необґрунтованих обшуків  припинення 
безпідставного вилучення електронних інформаційних систем (їх частин) для захисту 
прав їх власників, припинення та недопущення фактів вилучення майна підприємств, 
що немає відношення до мети розслідування, припинення випадків 
необґрунтованого залучення спецпідрозділів до проведення обшуків на 

Законодавчі ініціативи Верховної Ради України                                                      
щодо політичних реформ

грудень 2014 - лютий 2016

Оновлено 2 лютого 2016

Антикорупційна реформа 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57697
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57697
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57561
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57561
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57561
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57561


 

підприємствах, припинення  випадків необґрунтованих відмов щодо допуску 
адвокатів під час проведення обшуків. 

18 грудня 916-VIII 

Проект Закону про внесення зміни до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо кримінальних 
проваджень, які розслідуються слідчими органів 
прокуратури 

Народний 
депутат 

[Законопроект 3651-1]  Опублікований 12 січня 2016. Набуває чинності 13 січня 2016. 
** Законопроект має на меті залишити досудові  розслідування, які здійснюються 
органами прокуратури, але підслідні Національному антикорупційному бюро 
України, у провадженні слідчих органів прокуратури до завершення їх 
розслідування. 

14 грудня 3651 

Проект Закону про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України (щодо встановлення 
порядку передачі кримінальних проваджень, які 
розслідуються слідчими органів прокуратури, до 
Національного антикорупційного бюро України) 

Народний 
депутат 

Відхилено (24 грудня 2015) та знято з розгляду. ** Законопроект має на меті 
встановити порядок передачі кримінальних проваджень, які розслідуються слідчими 
органів прокуратури, до Національного антикорупційного бюро України. 

24 
листопада 

3517 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо протидії корупції, недобросовісній 
конкуренції, монополізму при розміщенні та використанні 
тимчасових споруд для здійснення підприємницької 
діяльності) 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (26 листопада 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект спрямований на уникнення ризиків та стимулювання малого бізнесу, 
дозволяючи здійснювати підприємницьку діяльність на тимчасових точках (не 
більше ніж дві, відповідно до специфікацій, встановлених самими законом) тій же 
фізичній чи юридичній особі, що одержала дозвіл на розміщення тимчасової 
споруди.  

5 листопада 3415 
Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України (щодо приведення у відповідність до висновку 
Венеціанської комісії) 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (9 листопада 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект спрямований на приведення деяких законів України щодо люстрації 
суддів у відповідність до висновку Венеціанської комісії.  

4 вересня 3041 

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо реалізації рекомендації, наданої в рамках 
виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового 
режиму для України, стосовно забезпечення 
функціонування Національного агентства України з питань 
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними 
від корупційних та інших злочинів 

Прем’єр-
міністр 

Відхилено (10 листопада 2015). ** Законопроект має на меті внесення змін до 
Бюджетного кодексу України стосовно забезпечення функціонування Національного 
агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними 
від корупційних та інших злочинів. 

4 вересня 772-viii 
Проект Закону про Національне агентство України з питань 
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними 
від корупційних та інших злочинів 

Прем’єр-
міністр 

[Законопроект 3040] Опублікований 10 грудня 2015. Набуває чинності 11 грудня 
2016. Вводиться в дію 11 червня 2016.. ** Законопроект має на меті створити 
незалежний орган, який здійснював би виявлення, розшук та управління активами, 
арештованими за кримінальним провадженням, що забезпечило б ефективну 
конфіскацію власності в осіб, що вчинили злочини, та забезпечував би інструменти 
ефективної реалізації конфіскованих активів та механізм повернення в Україну 
активів,  набутих злочинним шляхом. 
 

3 вересня 3023 

Проект Закону про внесення зміни до статті 1 Закону 
України "Про очищення влади" (щодо удосконалення 
механізму проведення люстрації осіб офіцерського складу, 
які обіймали або обіймають посади в утворених відповідно 
до законів військових формуваннях) 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення  (7 вересня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект має на меті внесення змін до закону України «Про очищення влади», 
що забезпечив би можливість для вищого та середнього офіцерського складу, що 
займають (займали) посади в Службі безпеки України, Міністерстві оборони України, 
органах внутрішніх справ, Збройних силах України та інших утворених відповідно до 
законів військових формуваннях зберегти посаду, якщо це зумовлено необхідністю 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57475
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зберегти обороноздатність країни  та після одержання відповідного запиту за 
чинним законодавством.  

3 вересня 3025 
Проект Закону про особливий режим спеціальної 
конфіскації майна 

Народні 
депутати 

Розгляд відкладено (2 лютого 2016). ** Законопроект має на меті встановлення 
особливого режиму спеціальної конфіскації майна без засудження.   

11 серпня 2496a 
Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу 
України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про 
запобігання корупції" 

Кабмін 

Вручено подання комітету про розгляд (24 листопада 2015). ** Законопроект має на 
меті встановлення єдиного підходу до виконання антикорупційних механізмів, 
наприклад, щодо надання послуг митними та податковими органами, виключення 
правових норм, що стосуються захисту осіб. що висувають звинувачення у корупції та 
врегулювання конфлікту інтересів.  

11 серпня 2495a 
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про 
запобігання корупції" 

Кабмін 

Вручено подання комітету про розгляд (24 листопада 2015).** Законопроект має на 
меті встановлення єдиного підходу до виконання антикорупційних механізмів, 
наприклад, що стосується надання послуг контролюючими органами та податковою 
міліцією, виключення правових норм, що стосуються захисту осіб. що висувають 
звинувачення у корупції та врегулювання конфлікту інтересів.  

11 серпня 2494a 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про 
запобігання корупції" 

Кабмін 

Вручено подання комітету про доопрацювання (24 листопада 2015) ** Законопроект 
спрямований на усунення дублювання правових норм, що стосуються обов’язку 
щодо подання декларації про доходи, гарантії державного захисту осіб, що надають 
допомогу у запобіганні та протидії корупції, стосуються врегулювання конфлікту 
інтересів.  

28 липня 2324a-7 

Проект Закону про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України (щодо підвищення 
ефективності застосування запобіжних заходів стосовно 
осіб, підозрюваних чи обвинувачених у вчиненні тяжких 
або особливо тяжких корупційних злочинів) 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (31 липня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект передбачає встановлення більш жорстких альтернативних заходів 
щодо осіб, підозрюваних чи обвинувачених у корупційних злочинах.  

24 липня 2442a 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо встановлення відповідальності за 
порушення вимог Закону України "Про відкритість 
використання публічних коштів" 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (29 липня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект встановлює адміністративну відповідальність посадовців,за 
несвоєчасне чи недостатнє надання інформації, обов’язковість розкриття якої 
передбачена Законом України "Про відкритість використання публічних коштів". 

17 липня 2405a 

Проект Закону про внесення змін до Кримінального 
кодексу України (щодо посилення відповідальності за 
вчинення злочинів службовою особою, яка займає 
особливо відповідальне становище) 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (22 липня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект криміналізує дії, передбачені Ст. 364 Кримінального кодексу України, 
вчинені особою, яка займає особливо відповідальне становище 
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17 липня 2396a 

Проект Закону про внесення змін до статті 210 
Кримінального кодексу України (щодо посилення 
відповідальності за нецільове використання бюджетних 
коштів) 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (22 липня 2015) та розглядається в комітеті. ** 
Законопроект має на меті скасування можливості використання штрафу як 
альтеративного покарання за нецільове використання бюджетних коштів.  

17 липня 2397a 

Проект Закону про внесення змін до статті 364-1 
Кримінального кодексу України (щодо посилення 
відповідальності за зловживання повноваженнями 
службовою особою юридичної особи приватного права) 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (22 липня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект має на меті запобігання зловживанню службовим становищем 
шляхом підвищення штрафів, передбачених за це правопорушення Кримінальним 
кодексом України.  

16 липня 2324a-4 

Проект Закону про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України (щодо невідворотності 
покарання за окремі злочини у сфері господарської 
діяльності, у сфері службової діяльності та окремі злочини 
проти правосуддя) 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (22 липня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект унеможливлює такий запобіжний захід, як особиста застава, особисті 
поруки, домашній арешт, застава за окремі злочини.  

16 липня 2383a 

Проект Закону про внесення змін до статті 365-2 
Кримінального кодексу України (щодо посилення 
відповідальності за зловживання повноваженнями 
особами, які надають публічні послуги) 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (22 липня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект спрямований на запобігання корупції в офіційній діяльності осіб, що 
надають публічні послуги, шляхом збільшення терміну ув’язнення за це 
правопорушення до п’яти років як однієї з форм альтернативного покарання.  
 

16 липня 2385a 

Проект Закону про внесення змін до статті 191 
Кримінального кодексу України (щодо посилення 
відповідальності осіб, які займають відповідальне і 
особливо відповідальне становище, за вчинення 
корупційних злочинів) 

Народний 
депутат 

Надано для ознайомлення (22 липня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект спрямований на запобігання корупції в офіційній діяльності осіб,  що 
займають відповідальне і особливо відповідальне становище.  

16 липня 2384a 

Проект Закону про внесення змін до статті 354 
Кримінального кодексу України (щодо посилення 
відповідальності за підкуп працівника підприємства, 
установи чи організації) 

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (22 липня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект має на меті скасування можливості накладення штрафу як способу 
альтернативного покарання на осіб, що винні у підкупі працівника.  

14 липня 2343a 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо запобігання корупції та конфлікту 
інтересів у діяльності осіб, які займають політичні посади 

Народні 
депутати 

Вручено подання комітету про розгляд (24 листопада 2015). ** Законопроект 
спрямований на подолання корупції шляхом створення категорії "осіб, що займають 
політичні посади"  та обмеження їхніх можливостей одержувати будь-який інший 
дохід окрім окладу за роботу на політичній посаді, а саме, премії, благодійну 
допомогу та інші форми допомоги. Законопроект також встановлює адміністративну 
та кримінальну відповідальність за одержання такого доходу особою, що обіймає 
політичну посаду.  
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14 липня 2344a 

Проект Закону про внесення змін Закону України "Про 
запобігання корупції" (щодо вимог до членів конкурсної 
комісії з відбору кандидатів на посади членів 
Національного агентства з питань запобігання корупції 

Народні 
депутати 

Вручено подання комітету про розгляд (24 листопада 2015). ** Законопроект має на 
меті вирішення конфлікту щодо призначення членів Національного агентства з 
питань запобігання корупції та відновлення довіри громадян до новостворених 
антикорупційних органів шляхом чіткого визначення процедури відбору членів 
конкурсної комісії.   

7 липня 2308a Проект Закону про внутрішній аудит 
Народні 
депутати 

Включено до порядку денного (14 липня 2015). ** Законопроект встановлює систему 
внутрішнього аудиту у фінансовій та банківській системі України. Внутрішній аудит 
буде одним з ефективних інструментів протидії корупції, таким чином покращуючи 
імідж України для інвесторів.  

30 червня 2183a 
Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо удосконалення окремих положень з питань 
діяльності Національного антикорупційного бюро України 

Народні 
депутати 

Прийняття рішення відкладено (24 листопада 2015). **. Законопроект встановлює 
порядок фінансування роботи Національного антикорупційного бюро України щодо 
оплати праці його працівників. 

24 червня 2159a 
Проект Закону про внесення змін до Кримінального 
кодексу України (щодо впровадження смертної кари як 
виду покарання за корупційні злочини) 

Народний 
депутат 

Вручено подання комітету про відхилення (22 грудня 2015). ** Законопроект 
встановлює смертну кару (у формі розстрілу) як вищу міру покарання за корупцію.  

19 червня 731-VIII 
Закон України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо запобігання і протидії політичній 
корупції 

Народні 
депутати 

[Законопроект 2123а] Опубліковано 25 листопада 2015. Набув чинності з  26 
листопада 2015 року. **Законопроект забезпечує адміністративну та кримінальну 
відповідальність за політичну корупцію. 

17 червня 2097a 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо обов'язкового відчуження істотної 
участі в юридичній особі суб'єктами, на яких поширюється 
дія Закону України "Про запобігання корупції") 

Народні 
депутат 

Вручено подання комітету про розгляд (3 листопада 2015) та обговорюється в 
комітеті. ** Законопроект надає визначення "істотної участі в юридичній особі" та 
встановлює обов’язковість її відчуження у суб’єктів, на яких поширюється дія Закону 
України "Про запобігання корупції" та їхніх родичів.  

22 травня 1165 

Пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі 
громадянського суспільства в боротьбі з корупційними 
злочинами" 

Народні 
депутати 

Закон направлено на доопрацювання в комітет (09 грудня 2015). ** Новий 
законопроект дозволяє свідкам та потерпілим від злочину виступати в якості 
приватного обвинувача у справі  (впроваджує інститут приватного обвинувачення за 
правопорушення). 

18 травня 631-VIII 

Проект Закону про внесення зміни до статті 46 Закону 
України "Про запобігання корупції" (щодо обсягу 
декларованої інформації особами, уповноваженими на 
виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування) 

Прем'єр-
міністр 

[Законопроект 2879] Опублікований 8 серпня 2015. Набуває чинності 9 серпня 2015). 
** Законопроект розширює обсяг застосування Закону щодо декларованої 
інформації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, що має включати інформацію про бенефіціарів та контролюючих 
компаній певних активів.  
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55608
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55608
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55608
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52602
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52602
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52602
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52602
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55175
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55175
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55175
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55175
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55175


 

15 травня 628-VIII 

Проект Закону про внесення зміни до статті 216 
Кримінального процесуального кодексу України щодо 
уточнення підслідності Національного антикорупційного 
бюро України 
 

Прем'єр-
міністр 

[Законопроект 2873] Опублікований 8 серпня 2015. Набуває чинності 9 серпня 2015. 
** Законопроект має на меті впровадження рекомендацій МВФ та надає 
Національному антикорупційному бюро повноваження щодо проведення 
досудового розслідування щодо надавання неправдивої інформації.   

7 травня 2695-3 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України з питань очищення влади 

Народні 
депутати 

Вручено подання комітету про доопрацювання (2 лютого 2016). ** Законопроект має 
на меті зміну правил та процедур люстрації з метою приведення їх у відповідність до 
рекомендацій Венеціанської комісії.  

7 травня 2695-2 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
очищення влади" (щодо претендентів на виборні посади) 

Народні 
депутати 

Вручено подання комітету про доопрацювання (2 лютого 2016). ** Законопроект 
розширює сферу застосування Закону про люстрацію, застосовуючи її також до 
виборних посад та кандидатів у депутати всіх рівнів.  

5 травня 2695-1 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вдосконалення механізму очищення 
влади 

Народні 
депутати 

Вручено подання комітету про доопрацювання (2 лютого 2016). ** Законопроектом 
внесено зміни до правил та процедур процесу люстрації (посади, що підлягають 
люстрації, критерії, механізм перевірки).  

2 квітня 2525 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
запобігання корупції" (щодо чіткого визначення кола осіб, 
які підпадають під термін "посадові особи") 

Народні 
депутати 

Вручено подання комітету про відхилення (22 грудня 2015).**Законопроект 
передбачає встановлення вичерпного визначення поняття "державний службовець". 
Наразі закон не містить встановленого визначення, і тлумачення ґрунтується на 
судовій практиці, яка може варіюватися.    

21 квітня 2695 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України з питань очищення влади 

Народні 
депутати 

Вручено подання комітету про доопрацювання (2 лютого 2016). ** Законопроект 
вносить зміни до норм та процедур процесу люстрації (особи, що підлягають 
люстрації, критерії, механізм застосування).  

19 березня 597-VIII 
Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо посилення прозорості у сфері відносин 
власності з метою запобігання корупції 

Депутати 
(різні 

партії) 

[Законопроект 2873] Опублікований 6 серпня 2015. Набуває чинності 6 жовтня 2015. 
** Законопроект спрощує доступ до Державного реєстру інформації про власників 
автомобілів нерухомості та землі, і дозволяє, серед іншого, шукати інформацію по 
конкретних іменах, в тому числі іменах дер службовців .  

27 березня 2485 
Проект Закону про внесення змін Закону України "Про 
запобігання корупції" (щодо проведення спеціальної 
перевірки) 

Народні 
депутати 
(Ляшко, 

Чижмарь) 

Надано для ознайомлення (22 травня 2015). ** Законопроект передбачає спеціальні 
перевірки щодо корупційної діяльності колишніх державних службовців (в тому 
числі Генерального прокурора, Голови НБУ, Голови СБУ, та ін.) , здійснені під час 
перебування на посаді.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55157
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55157
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55157
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55157
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55041
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55041
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55040
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55040
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55014
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55014
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55014
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54635
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54635
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54635
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54873
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54873
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54468
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54468
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54468
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54564
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54564
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54564


 

30 березня 2489 
Проект Закону про службу в органах місцевого 
самоврядування 

Кабмін 
Прийнятий  у першому читанні (23 квітня 2015). ** Законопроект пропонує нову 
процедуру конкурсного відбору на посади в органи місцевого самоврядування та 
нову систему винагороди.  

30 березня 889-VIII Проект Закону про державну службу Кабмін 

[Законопроект 2490]. Опублікований 31 грудня 2015. Набуде чинності 1 травня 2016, 
окремі положення вступають в силу 31 грудня 2015. ** Законопроект пропонує нову 
процедуру конкурсного відбору на посади державних службовців та нову систему 
винагороди. Встановлюється нова спеціальна Комісія з відбору на вищі посади 
державних службовців 

12 лютого 794-VIII Проект Закону про Державне бюро розслідувань 
Народні 
депутати 

Законопроект № 2114) Опубліковано 16 січня 2016. Набуває чинності з 1 березня 
2016, окремі положення набувають чинності  з 1 січня 2016.  . ** Законопроект 
встановлює організаційні та правові засади діяльності Державного бюро 
розслідувань як нового правоохоронного органу.  

11 лютого 183-VIII Про відкритість використання публічних коштів 

Народні 
депутати 7-

го 
скликання 

[Законопроект 0949]. Опублікований 11 травня 2015. Набрав чинність 12 вересня 
2015 ** Законопроект проваджує єдиний безкоштовний веб-портал для 
відслідковування використання публічних коштів (державний та місцеві бюджети) 
реципієнтами цих коштів, включаючи державні підприємства та державний фонд 
соціального забезпечення. Таким чином, Державне казначейство повинно буде 
публікувати такі транзакції онлайн та в реальному часі.  

12 лютого 198-VIII 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення діяльності Національного 
антикорупційного бюро та Національного агентства з 
питань запобігання корупції 

Народні 
депутати 

[Законопроект 1660-д]. Опублікований 4 березня 2015. Набув чинності того ж дня за 
винятком кількох положень. Законопроект спрямований на приведення Цивільно-
процесуального кодексу  та Адміністративно-процесуального кодексу у відповідність 
до антикорупційного законодавства.  

5 лютого 2040 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
очищення влади" та інших законодавчих актів України 

Народний 
депутат 

 
Вручено подання комітету про відхилення (2 лютого 2016).** Законопроект вимагає 
приведення поточного закону про люстрацію у відповідність до рекомендацій 
Венеціанської комісії. Він обмежує підстави для люстрації тільки тими подіями, що 
мали місце тільки після 29 листопада 2013 року, скорочує заборону обіймати 
державні посади до 5 років, впроваджує принцип презумпції невинуватості та 
пропонує створення Національного люстраційного комітету з делегатів від органів 
місцевого самоврядування усіх областей та м. Києва. Рішення НЛК затверджуються 
указом Президента. 

30 січня 1660-д 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення діяльності Національного 
антикорупційного бюро та Національного агентства з 
питань запобігання корупції 

Народні 
депутати 

Прийнято як Закон 198-VIII (12 лютого 2015). Опублікований 4 березня 2015. Набув 
чинності у той же день (за винятком окремих положень). Див. коментар у розділі за 
лютий.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54569
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54569
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54571
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54012
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/183-viii
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53755
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53755
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53755
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53755
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53849
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53849
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53755
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53755
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53755
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53755


 

28 січня 1871 
Проект Закону про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України (щодо неможливості 
звільнення під заставу за корупційні злочини) 

Народний 
депутат 

Подання про відхилення вручено комітету (22 травня 2015). ** Законопроект 
скасовує можливість внесення застави за корупційні правопорушення.  

14 січня 1741 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення належного 
функціонування антикорупційних органів 

Народні 
депутати 

Відкликано і знято з розгляду (25 червня 2015). ** Впроваджує деякі зміни до складу 
та обсягу повноважень антикорупційних органів 

9 січня 1660-1 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення діяльності Національного 
антикорупційного бюро та Національного агентства з 
питань запобігання корупції 

Народні 
депутати 

Законопроект було взято до уваги комітетом (3 лютого 2015) під час прийняття 
відповідних законів. ** Законопроект регулює склад та процедуру призначення 
членів Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з  питань 
запобігання корупції, а також приводить Цивільно-процесуальний кодекс та 
Кримінально-процесуальний кодекс у відповідність до антикорупційного 
законодавства.  

2014 рік 

2 грудня 1165 

Пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі 
громадянського суспільства в боротьбі з корупційними 
злочинами" 

Народні 
депутати 

Направлено на доопрацювання в комітет і повторний розгляд (09 грудня 2015).                  
** Законопроект впроваджує інститут кримінального переслідування з боку фізичних 
осіб, що допоможе державі заручитися підтримкою громадян у боротьбі з 
корупцією.  

1 грудня 1122 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
статус народного депутата України" (щодо оприлюднення 
задекларованих доходів) 

Народний 
депутат 

Відхилено (15 вересня 2015). ** Законопроект спрямований на забезпечення 
прозорості прибутків народних депутатів, зобов’язуючи їх подавати до 1 квітня 
кожного року декларацію про одержані прибутки та сплачені податки за попередній 
рік.  

 
 

Прийняті закони Вгору 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53731
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53731
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53731
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53562
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53562
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53562
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53289
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53289
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53289
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53289
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52602
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52602
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52602
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52602
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52547
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52547
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52547


 

 

 
 
 
 

Дата 

Номер 
законо
проекту
/закону 

Назва законопроекту/закону Ініційовано Коментарі 

2015 рік 

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

Народні 
депутати 

Подано на розгляд комітету (30 жовтня 2015). ** 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 

Востаннє обговорювався 21 квітня 2015 та очікує на прийняття рішення. ** 
Законопроект встановлює перехідний період для реформування прокуратури, 
зокрема, в частині призначення прокурорів. 

Законодавчі ініціативи Верховної Ради України                                                        
щодо політичних реформ

грудень 2014 - лютий 2016
Оновлено 2 лютого 2016

Прокуратура 

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


 

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 

Законопроект № 2114} Опубліковано 16 January 2016. Набуває чинності з 1 березня 
2016, окремі положення набувають чинності з 1 січня 2016.. ** Законопроект 
передбачає зміни процедури відбору на посаду Генерального прокурора (відбір за 
конкурсом з новими вимогами).  

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.  

2014 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://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
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53555
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53555
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53555
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53555
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53761
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53761
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53761
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 

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 
міських, сільських голів і старост під час дострокових виборів цих голів міст, сіл та 
старост, повноваження яких було припинено достроково.   

2015 рік 

22 грудня 3700 

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 

В порядок денний не включено, розгляд відкладено (2 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 

Надано для ознайомлення (30 листопада 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект має на меті створення правових засад для фінансування та проведення 
перших виборів старост. 

Законодавчі ініціативи Верховної Ради України                                                       
щодо політичних реформ

грудень 2014 - лютий 2016

Оновлено 2 лютого 2016

Виборче законодавство 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57672
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57672
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57672
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57526
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57526
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57526
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57526
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57405
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57405
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57405
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57227
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57227
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57227


 

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 

Надано для ознайомлення (23 жовтня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
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.   

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 

Надано для ознайомлення (7 жовтня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
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 

Надано для ознайомлення (7 жовтня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
законопроект впроваджує вимоги щодо розміщення інформаційних постерів з 
фотографіями та біографіями кандидатів у депутати місцевих рад та кандидатів на 
посаду сільського, селищного, міського голови.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57230
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57230
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57230
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57230
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57006
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57006
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57006
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56896
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56896
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56896
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56864
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56864
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56864
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56742
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56742
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56742
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56678
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56678
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56671
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56662
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56662
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56662
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56662
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56662


 

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 

Вручено подання комітету про доопрацювання (24 листопада 2015) ** 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 

Вручено подання комітету про доопрацювання (24 листопада 2015). ** 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..  

12 серпня 2501a 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
місцеві вибори" (щодо забезпечення права голосу 
внутрішньо переміщеним особам) 

Народні 
депутати 

Вручено подання комітету про доопрацювання (24 листопада 2015). ** 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 

Обговорено (9 жовтня 2015). ** 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 

Надано для ознайомлення (7 серпня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект передбачає, 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.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56490
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56295
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56295
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56295
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56287
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56287
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56287
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56283
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56283
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56283
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56262
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56262
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56262
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56258
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56258
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56258
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56258
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56228
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56228
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56228
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56228
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56197
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56197
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56197
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56197


 

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 

Розгляд відкладено (4 листопада 2015). ** 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.   

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 

Вручено подання комітету про відхилення (6 жовтня 2015). ** 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 

Подання про відхилення вручено комітету (26 січня 2016). ** 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.    

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55955
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55955
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55860
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55689


 

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 

Вручено подання комітету про відхилення (6 жовтня 2015). ** 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. 

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 

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.  

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.  

  

 Прийняті закони Вгору 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55646
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55646
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55646
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55646
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55377
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55376
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55373
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55092
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52880
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52598
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52598


 

 
 
 
 

Дата 

Номер 
законо
проекту
/закону 

Назва законопроекту/закону Ініційовано Коментарі 

2016 рік 

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

Народні 
депутати 

Надано для ознайомлення (2 лютого 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 

Надано для ознайомлення (11 січня 2016) та обговорюється в комітеті. ** 
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 

Надано для ознайомлення (22 грудня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроектом пропонується 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 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. 

Законодавчі ініціативи Верховної Ради України                                                      
щодо політичних реформ

грудень 2014 - лютий 2016

Оновлено 2 лютого 2016

Децентралізація  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57966
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57966
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57966
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57626
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57626
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57626
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57574
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57574
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57574
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57574
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


 

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 

Надано для ознайомлення (17 грудня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект передбачає 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 

Надано для ознайомлення (17 грудня 2015) та обговорюється в комітеті. ** 
Законопроект має 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 .  

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. 

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 

Прийнято у першому читанні (2 лютого 2016).  ** Законопроект впроваджує 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.  

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=57338
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57338
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


 

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 

Очікує розгляду (15 вересня 2015) та обговорюється у комітеті. ** 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. 

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.  
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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 

Подання про відхилення вручено комітету (5 листопада 2015). ** 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 

Подання про відхилення вручено комітету (5 листопада 2015). ** 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.  

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 

Надано для ознайомлення (13 травня 2015) 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 

Вручено подання комітету про розгляд (24 листопада 2015). ** 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.  
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30 березня 2489 
Проект Закону про службу в органах місцевого 
самоврядування 

Кабмін 
Прийнято в першому читанні (23 квітня 2015). ** 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 

Надано для ознайомлення (5 лютого 2015) та обговорюється в комітеті.** 
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 

Подання про відхилення вручено комітету (22 грудня 2015). ** 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.  

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 
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