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Про утворення Робочої групи Комітету з опрацювання та підготовки  

до другого читання проекту Закону України про внесення змін до  

деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та 

функціонування центрів надання адміністративних послуг та 

удосконалення доступу до адміністративних послуг, які  

надаються в електронній формі (реєстр. № 2679 від 26.12.2019) 
 

 

Заслухавши інформацію Голови Комітету А.Клочка щодо підготовки до 

другого читання проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів 

надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних 

послуг, які надаються в електронній формі (реєстр. № 2679 від 26.12.2019 року), 

поданого народними депутатами України А.Клочком, Л.Білозір, М.Кучером, 

В.Колюхом, О.Качурою, В.Безгіним, А.Загоруйко та іншими народними 

депутатами України і прийнятого 13 травня 2020 року Верховною Радою 

України за наслідками розгляду в першому читанні за основу, враховуючи 

важливість предмету регулювання законопроекту для забезпечення належного 

функціонування системи здійснення виконавчої влади та місцевого 

самоврядування у сфері надання адміністративних послуг, необхідність 

системного і якісного опрацювання нормативного матеріалу та керуючись 
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статтею 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»,                   

К о м і т е т   в и р і ш и в: 

1. Створити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування з опрацювання та підготовки до другого читання проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг 

та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в 

електронній формі (реєстр. № 2679). 

2. Призначити Керівником Робочої групи народного депутата України, 

голову підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних 

процедур Комітету Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

Л.Білозір. 

3. Доручити керівнику Робочої групи сформувати її персональний склад за 

погодженням з Головою Комітету А.Клочком. 

4. Залучити до участі в роботі Робочої групи народних депутатів України, 

представників Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента України, 

Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої 

влади, провідних асоціацій органів місцевого самоврядування, Всеукраїнської 

асоціації центрів надання адміністративних послуг, неурядових та міжнародних 

організацій, науковців, експертів. 

5. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнко. 

 

 

Голова Комітету                                                                                  А.КЛОЧКО 


