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РІШЕННЯ 

 
від 9 жовтня 2019 року 

Протокол № 6 

 

 
Про Розклад засідань  

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

на 15 жовтня – 1 листопада 2019 року 

________________________________________________________________ 

 

Заслухавши пропозиції Голови Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

А.Клочка щодо розкладу засідань Комітету на 15 жовтня – 1 листопада 2019 року 

та керуючись частиною третьою статті 43 Закону України «Про комітети 

Верховної Ради України», Комітет  вирішив: 

1. Затвердити Розклад засідань Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 

15 жовтня – 1 листопада 2019 року (додається). 

2. Головам підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим 

Розкладом, до розгляду на засіданнях Комітету. 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

 

 

 

Голова Комітету        А.КЛОЧКО 
 

  



 

Р О З К Л А Д 

засідань Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

на 15 жовтня – 1 листопада 2019 року 

 

16 жовтня 2019 року (середа) 

(вул. М.Грушевського, 18/2, кімн. №11, о 15:00) 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» (щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності) (реєстр. 

№0863, перехідний) 

2. Проект Закону про внесення змін до прикінцевих положень Закону України 

«Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» щодо 

передачі гуртожитків у власність територіальних громад (реєстр. №2050, н.д. 

Д.Шпенов, Д.Шенцев, В.Новинський, М.Магомедов, С.Магера) 

 

II. Інші питання 

3. Про пріоритетні напрямки діяльності Міністерства розвитку громад та 

територій у сферах децентралізації, регіонального розвитку, будівництва та 

енергоефективності 

4. Про інформацію Рахункової палати щодо результатів аудиту 

використання коштів субвенції на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад 

5. Про ситуацію, що склалася у Міністерстві охорони здоров’я України у 

зв’язку із заявами державних службовців міністерства щодо здійснення 

політичного тиску на них керівництвом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 жовтня 2019 року (середа) 

(вул. М.Грушевського, 18/2, кімн. №11, о 15:00) 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

 

1. Проект Закону про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною 

ініціативою (реєстр. №1123, н.д. В.Німченко, Н.Королевська, Ю.Солод, 

Н.Шуфрич, Ю.Іоффе, В.Рабінович) 

2. Проект Закону про місцевий референдум (реєстр. №1221, н.д. Д.Шпенов) 

3. Проект Закону про всеукраїнський референдум (реєстр. №2182, н.д. 

Ю.Тимошенко, С.Соболєв, В.Івченко, О.Абдулін) 

4. Проект Закону про внесення зміни до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» щодо покращення інвестиційних можливостей у сфері 

виробництва електричної енергії з альтернативних джерел (реєстр. №0859, 

перехідний) 

5. Пропозиції Президента України до Закону «Про внесення змін до Закону 

України «Про державну службу» щодо статусу працівників секретаріатів 

депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України» (реєстр. 

№0970, перехідний)  

 

 

II. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет  не є головним 

6. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо сприяння інвестиційної привабливості України та забезпечення захисту 

прав і законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності (реєстр. №2134, 

н.д. В.Івченко, М.Цимбалюк, А.Лабунська) 

III. Інші 

7. Про позаштатного консультанта Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66590
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66954

