Перелік
законопроектів, прийняття яких сприятиме реалізації реформи місцевого
самоврядування та децентралізації влади
1.1. «Про
від 27.11.2014, КМУ).

Знаходяться на розгляді в Парламенті:
добровільне об’єднання територіальних

громад»

(№0915

Реалізація положень законопроекту дасть змогу:
сформувати спроможні, самодостатні територіальні громади, які б володіли відповідними
матеріальними, фінансовими ресурсами, територією та об'єктами соціальної інфраструктури,
необхідними для ефективного виконання покладених на їхні органи місцевого самоврядування завдань
та функцій.
Покращити якість надання адміністративних, соціальних, громадських послуг жителям
територіальних громад.

1.2.
«Про
від 27.11.2014, КМУ);

засади

державної

регіональної

політики»

(№0908

Прийняття законопроекту надасть можливість законодавчо встановити правові, економічні
та організаційні засади державної регіональної політики, забезпечити підвищення ефективності
системи державного управління регіональним розвитком.

1.3. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань
регулювання містобудівної діяльності та державного архітектурно-будівельного
контролю» (1546 від 22.12.2014, КМУ);
Прийняття проекту акта сприятиме удосконаленню містобудівної діяльності та механізму
державного архітектурно-будівельного контролю, посиленню ролі місцевих органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування щодо комплексного розвитку територій в інтересах
територіальних громад.

1.4. «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності» (№1735 від 14.01.2015, н.д. Мартовицький А.В.);
Законопроектом передбачається надання до 1 січня 2017 року органам місцевого
самоврядування можливості передачі (надання) земельних ділянок із земель державної або
комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для
містобудівних потреб при відсутності плану зонування або детального плану територій населеного
пункту.

1.5. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері
поводження
з
побутовими
відходами»
(№1742
від
14.01.2015,
н.д.
Куліченко І.І.);
Законопроектом пропонуються внести зміни до законодавства з метою підвищення
ефективності дії законів України у сфері поводження з побутовими відходами, усунення виявлених
недосконалостей правового регулювання у цій сфері.

1.6. «Про внесення змін до статті 8 Житлового кодексу Української РСР» (щодо
визначення порядку переведення жилих будинків і приміщень у нежилі) (№1322 від
09.12.2014, н.д. Сольвар Р.М.);
Законопроект розроблено з метою визначення на законодавчому рівні повноважень органів
місцевого самоврядування щодо переведення жилих будинків і приміщень у нежилі.

1.7. «Про деякі заходи щодо посилення ролі територіальних громад в управлінні
земельними ресурсами» (№1159 від 02.12.2014, н.д. Кулініч О.І.);
Основною метою законопроекту є значне збільшення матеріальної основи місцевого
самоврядування – земельних ресурсів шляхом визнання на законодавчому рівні права комунальної
власності переважну більшість земель, розташованих в межах територій сільських, селищних,
міських рад за межами населених пунктів. Крім того, пропонується передати від районних

державних адміністрацій до органів місцевого самоврядування не властиві їм повноваження щодо
виділення земельних часток власникам земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості), а також
зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності.

1.8. «Про житлово-комунальні послуги» (№1581 від 22.12.2014, КМУ);
Проект передбачає викладення в новій редакції Закону України «Про житлово-комунальніпослуги» та внесення змін до законодавчих актів, реалізація положень яких удосконалить регулювання
відносин у житлово-комунальній сфері та дозволить вирішити нагальні проблемі, які на сьогоднішній
день існують у цій галузі.

1.9. «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»
(№1565 від 22.12.2014, КМУ);
Метою проекту є вирішення проблем з реалізації права власності у багатоквартирному
будинку, пов’язаних з необхідністю створення умов для ефективної експлуатації та утримання
спільного майна багатоквартирних будинків, а також визначення альтернативних методів
управління.

1.10. «Про внесення змін до статті 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» щодо обліку та технічної інвентаризації» (№0914 від
27.11.2014, н.д. Гордієнко С.В.);
Законопроектом передбачено повернення повноважень органам місцевого самоврядування
базового рівня в сфері обліку та технічної інвентаризації;

1.11. «Про внесення змін до Закону України «Про вибори депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів» (№1150 від 02.12.2014, н.д. Петьовка В.В.,№1150-1 від 12.12.2014, н.д.Гопко
Г.М., №1150-2 від 19.12.2014, н.д. Томенко М.В);
Законопроектами передбачено зменшення загального складу місцевих рад;

1.12. «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо впровадження
енергоефективних
заходів
в
бюджетній
сфері
(№1409
від
11.12.2014,
н.д.
Ляшко
О.В.,
№1409-1
від
22.12.2014,
н.д.
Домбровський О.Г.);
Метою проекту є створення правових засад закупівлі енергосервісних послуг.
Проектом передбачено внесення змін до Бюджетного кодексу України, що дасть змогу
забезпечити правові засади реалізації енергосервісних договорів, залучити інвестиції до реалізації
енергоефективних проектів у бюджетних закладах.
Сприятиме створенню законодавчого поля для діяльності енергосервісних компаній в
бюджетній сфері, дасть можливість створити умови для скорочення споживання енергетичних
ресурсів щляхом залучення інвестицій для проведення заходів з модернізації об’єктів соціальної
інфраструктури.

1.13. «Про особливості здійснення закупівель енергосервісу» (№1532 від 22.12.2014,
н.д. Домбровський О.Г.);
Прийняття законопроекту сприятиме створенню законодавчого поля для діяльності
енергосервісних компаній в бюджетній сфері, надасть можливість створити умови для скорочення
споживання енергетичних ресурсів щляхом залучення інвестицій для проведення заходів з модернізації
об’єктів соціальної інфраструктури.

1.14. «Про внесення змін до Закону України «Про енергозбереження» щодо
правових засад реалізації договорів енергосервісу» (№1533 від 22.12.2014 н.д.
Домбровський О.Г);
Прийняття законопроекту створить законодавчу основу для впровадження енергосервісних
послуг енергосервісними компаніями в бюджетній сфері, що має на меті суттєве зменшення
споживання газу і теплової енергії бюджетними установами і забезпечить економію державного та
місцевих бюджеті.

