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Додаток (форма) 

ІНФОРМАЦІЯ  

про стан виконання Плану законодавчого забезпечення реформ в Україні  
Схвалений Постановою Верховної Ради України 

від 4 червня 2015 року № 509VІІІ 

Станом на 01.07.2019 

Відповідальний виконавець: Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

№ 

з/п 
Назва законопроекту 

або суть законодавчої пропозиції  
(згідно з розділами Плану)   

Підготовлено (внесено) законопроект Стан розгляду 

(виконання) 
реєстр. № назва  

1 2 3 4 5 

РОЗДІЛ І. КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА ТА ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА 

1. КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА 

1.2. Удосконалення виборчого законодавства 

1 Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення 

відповідальності за порушення виборчого 

законодавства та підвищення ефективності 

притягнення до адміністративної 

відповідальності 

8270 

 

 

 

 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо посилення відповідальності за порушення виборчого 

законодавства 

 

підготовлено 

для розгляду 

 

 

2. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА 

2.4. Реформування правоохоронної системи 

2 Про Національну поліцію 2822 про Національну поліцію  прийнято Закон 

2 липня 2015 

року  

№ 580-VIII 

3 Про Державне бюро розслідувань 2114 

 

про Державне бюро розслідувань  

 

 

прийнято Закон 

12 листопада 

2015 року № 

794-VIII 

                                                
 При наявності альтернативних законопроектів зазначається один із них (основний або прийнятий за основу). 
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4 Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення порядку 

проведення досудового розслідування у 

формі дізнання 

7279-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо спрощення досудового розслідування окремих 

категорій кримінальних правопорушень  

 

прийнято Закон 

22 листопада 

2018 року № 

2617-VIII 

3. РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 

3.2. Децентралізація влади та реформа місцевого самоврядування 

5 Про муніципальну варту 2890 про муніципальну варту 

 

підготовлено до 

другого читання, 

Верховною 

Радою рішення 

відкладено 

РОЗДІЛ ІІ. РЕФОРМА СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ 

1. ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ 

6 Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо надання органам 

Військової служби правопорядку у 

Збройних Силах України повноважень на 

здійснення досудового розслідування 

кримінальних правопорушень та 

здійснення оперативно-розшукової 

діяльності 

8387 

 

 

 

 

 

 

1806 

про Державне бюро військової юстиції 

 

 

 

 

 

 

про Військову поліцію 

підготовлено 

для розгляду 

 

 

 

 

 

проект не 

прийнято 

комітет не є 

головним 

7 Про внесення змін до Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів 

України щодо військових злочинів 

1552 

 

 

 

 

1762 

про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

посилення відповідальності за окремі військові злочини  

 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо посилення відповідальності військовослужбовців, 

прийнято Закон 

12 лютого 2015 

року № 194-VIII 

 

 

прийнято Закон 
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1849 

надання командирам додаткових прав та покладання 

обов'язків у особливий період  

про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо військових 

злочинів) 

 

 

5 лютого 2015 

року  

№ 158-VIII 

прийнято Закон 

7 квітня 2015 

року  

№ 290-VIII 

РОЗДІЛ ІІІ. МІЖНАРОДНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНИ 

1. УНІВЕРСАЛЬНІ ДОГОВОРИ 

8 Про ратифікацію Римського статуту 

Міжнародного кримінального суду 
  комітет не є 

головним 

9 Про приєднання до Конвенції про 

боротьбу  

з незаконними актами по відношенню до 

міжнародної цивільної авіації 2010 року 

  комітет не є 

головним 

10 Про ратифікацію Третього додаткового 

протоколу до Європейської конвенції про 

видачу правопорушників 

 

Про ратифікацію Четвертого додаткового 

протоколу до Європейської конвенції про 

видачу правопорушників 

0135 

 

 

 

 

 

6149 

про ратифікацію Третього додаткового протоколу та 

Четвертого додаткового протоколу до Європейської 

конвенції про видачу правопорушників 

 

про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України у зв'язку з ратифікацією Третього 

додаткового протоколу та Четвертого додаткового 

протоколу до Європейської конвенції про видачу 

правопорушників 

прийнято Закон 

7 червня 2017 

року  

№ 2090-VIII 

 

 

прийнято Закон 

2 жовтня 2018 

року  

№ 2577-VIII 

11 Про ратифікацію Європейської конвенції 

про компенсацію збитків жертвам 

насильницьких злочинів 

  комітет не є 

головним 

12 Про приєднання України до Розширеної 

часткової угоди Ради Європи про 

створення Групи із співробітництва в 

  комітет не є 

головним 
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боротьбі проти зловживання наркотиками 

та їх незаконного обігу (Група Помпіду) 

13 Про ратифікацію Угоди про оперативне 

співробітництво між Україною та 

Європолом 

  комітет не є 

головним 

РОЗДІЛ ІV. СТАБІЛІЗАЦІЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ТА РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

1. МІЖГАЛУЗЕВІ РЕФОРМИ 

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА ТА ДЕРЕГУЛЯЦІЯ 

14 Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо мінімізації 

протиправного втручання правоохоронних 

органів у господарську діяльність та 

захисту права власності 

7275 

 

 

 

 

 

 

 

8490 

про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

забезпечення дотримання прав учасників кримінального 

провадження та інших осіб правоохоронними органами під 

час здійснення досудового розслідування 

 

 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення забезпечення дотримання прав 

учасників кримінального провадження та інших осіб 

правоохоронними органами під час здійснення досудового 

розслідування 

 

прийнято Закон 

16 листопада 

2017 року  

№ 2213-VIII 

 

 

 

 

прийнято Закон 

18 вересня 2018 

року  

№ 2548-VIII 

ГАЛУЗЕВІ РЕФОРМИ 

ТРАНСПОРТНИЙ СЕКТОР 

15 Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення 

регулювання відносин у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху та 

відповідальності за порушення Правил 

дорожнього руху, зафіксованих в 

автоматичному режимі 

2562 про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху 

прийнято Закон 

14 липня 2015 

року  

№ 596-VIII 
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16 Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо переліку порушень та видів 

відповідальності за порушення Правил 

дорожнього руху 

4373 

 

 

 

 

 

 

2562 

про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (щодо посилення відповідальності за 

керування транспортними засобами у стані алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом 

лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість 

реакції) 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху 

 

прийнято Закон 

7 липня 2016 

року  

№ 1446-VIII 

 

 

прийнято Закон 

14 липня 2015 

року  

№ 596-VIII 

РОЗДІЛ VІІ. НАЦІОНАЛЬНИЙ ДІАЛОГ. ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА 

5. НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ КУЛЬТУРИ, РЕЛІГІЇ ТА ДУХОВНОСТІ 

17 Про внесення змін до деяких законів 

України щодо душпастирської опіки в 

закладах попереднього утримання 

арештованих та пенітенціарної системи 

1154 про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо регулювання діяльності капеланів в органах та 

установах, що належать до сфери управління Державної 

пенітенціарної служби України) 

прийнято Закон 

14 травня 2015 

року  

№ 419-VIII 

 


