
ПЕРЕЛІК РОБОЧИХ ГРУП, 

ДО ЯКИХ ДЕЛЕГОВАНО НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ – ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ  
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РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА МІСТОБУДУВАННЯ  

 

Орган влади, у якому 

створено робочу групу 

Назва Робочої групи Народні депутати, 

яких делеговано до 

складу Робочої групи 

Рішення 

Комітету 

 
(дата, № протоколу) 

Міністерство юстиції України  з розробки законопроекту про державні 

символи 

А.Клочко 

О.Корнієнко 

30.10.2019 р., 

Протокол №8 

 

Секретаріат КМУ Координаційна рада з питань 

реформування державного управління 

О.Корнієнко 

А.Шкрум 

13.11.2019 р., 

Протокол №9 

 

Міністерство інфраструктури 

України 

з формування і реалізації державної 

політики в дорожній галузі 

автомобільних перевезень 

О.Аліксійчук 

О.Дунда 

В.Рубльов 

13.11.2019 р., 

Протокол №9 

Комітет Верховної Ради України 

з питань гуманітарної та 

інформаційної політики  

з напрацювання законодавчих ініціатив, 

направлених на підвищення рівня 

соціальної підтримки сімей з дітьми 

А.Загоруйко 

В.Іванов 

Т.Плачкова 

15.11.2019 р., 

Протокол №9 

Рада національної безпеки і 

оборони України  

з питань забезпечення роботи Головного 

ситуаційного центру України за 

наступними напрямками безпеки: 

зовнішньополітична, державна безпека, 

воєнна та безпека державного кордону, 

внутрішньополітична, економічна, 

соціальна та гуманітарна, науково-

технологічна, екологічна, інформаційна та 

кібернетична 

А.Клочко 

Р.Лозинський 

А.Шкрум 

 

04.12.2019 р., 

Протокол №10 



Орган влади, у якому 

створено робочу групу 

Назва Робочої групи Народні депутати, 

яких делеговано до 

складу Робочої групи 

Рішення 

Комітету 

 
(дата, № протоколу) 

Центральна виборча комісія  з виборчих питань громадян Л.Білозір 

А.Загоруйко 

О.Качура 

А.Клочко 

Р.Лозинський 

А.Шкрум 

04.12.2019 р., 

Протокол №10 

 

Міністерство у справах 

ветеранів, тимчасово 

окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб 

України   

з питань розробки комплексної програми 

забезпечення житлом ветеранів 

Антитерористичної операції/Операції 

Об'єднаних сил та внутрішньо 

переміщених осіб України 

Г.Бондар 

А.Клочко 

Т.Плачкова 

 

04.12.2019 р., 

Протокол №10 

Академія Фольке Бернадотта 

(Шведське урядове агентство з 

питань миру, безпеки і 

розвитку), яка реалізує проект 

«Місцеве самоврядування і 

верховенство права в Україні» 

Наглядовий комітет  Л.Білозір 

А.Клочко 

Д.Микиша 

18.12.2019 р., 

Протокол №15 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського господарства 

України  

 

з питань розвитку сільських територій О.Дунда  

О.Качура 

А.Клочко 

Д.Микиша 

А.Стріхарський 

О.Шуляк 

І.Юнаков 

 

18.03.2020 р., 

Протокол № 25 



Орган влади, у якому 

створено робочу групу 

Назва Робочої групи Народні депутати, 

яких делеговано до 

складу Робочої групи 

Рішення 

Комітету 

 
(дата, № протоколу) 

Міністерство розвитку громад 

та територій України  

щодо розподілу субвенції з державного 

бюджету на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій між місцевими 

бюджетами та за об’єктами (заходами) 

Л.Білозір  

О.Качура 

Д.Микиша 

В.Рубльов 

А.Стріхарський 

18.03.2020 р., 

Протокол № 25 

Національний експертно-

будівельний альянс України 

з питань нормативно-методичного 

забезпечення експертної діяльності у 

будівництві 

О.Дунда 

О.Качура 

Т.Плачкова 

А.Стріхарський  

О.Шуляк  

05.05.2020 р., 

Протокол № 27 

 


