
 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

 

 

1. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів та про 

зміну дати призначення позачергових виборів у проектах постанов з реєстр. 

№№6413 – 6413-191, 5618-20, 6555, 6666, 7103, 7454, 7455, 8013, 9412, 9413, 

9414, 9415 

Координує: Перший заступник Голови Комітету - Ледовських О.В. 

Доповідає: голова підкомітету - Бойко О.П. 

Супроводжує: головний консультант секретаріату Комітету - Дмитрук Л.В. 

 

 

2. Про проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Лозова і 

Лозівського району Харківської області (реєстр. №9292, КМУ, В.Гройсман) 

Координує: Секретар Комітету - Гончаренко О.О. 

Доповідає: голова підкомітету  - Федорук М.Т. 

Супроводжує: Заступник керівника секретаріату Комітету - Гарбуз Ю.П. 

 

 

3. Про проект Закону про внесення змін до статті 27 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні” щодо проведення публічних 

закупівель (реєстр.  №8244, н.д. І.Лапін) 

Координує: Секретар Комітету - Гончаренко О.О. 

Доповідає: голова підкомітету  - Бублик Ю.В. 

Супроводжує: головний консультант секретаріату Комітету - Ляшко І.В. 

 

ІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

 

4. Про проект Закону про внесення змін до Законів України “Про 

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” та 

“Про державну службу” щодо відрядження до Національного агентства 

України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними 

від корупційних та інших злочинів» (реєстр. №9167, КМУ, В.Гройсман) 

Координує: Перший заступник Голови Комітету - Ледовських О.В. 

Доповідає: голова підкомітету  - Шкрум А.І. 

Супроводжує: Заступник керівника секретаріату Комітету - Маковський О.А. 

 



 

 

III. Організаційні питання 

 

 

5. Про інформацію Міністерства з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб України стосовно питань 

підтримки осіб, позбавлених особистої свободи у зв’язку з їх громадською 

або політичною діяльністю незаконними збройними формуваннями, 

окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на 

тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської 

Федерації 

 

Інформує:  Гриб Ігор Олександрович  - начальник відділу з питань осіб, 

позбавлених особистої свободи Міністерства з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб України 

 

6. Презентація проекту Закону про адміністративну процедуру (реєстр. 

№9456, КМУ, В.Гройсман) 

 

Презентує: Перший заступник Міністра юстиції України -  

                    Сукманова Олена Валеріївна 
 

 

7. Про створення Робочої групи Комітету з підготовки змін до Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо відповідальності 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

 

Інформує: Голова Комітету - Власенко С.В. 

 

 

IV. Різне 

https://minjust.gov.ua/people/olena-sukmanova

