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Дзвінник М.Б. – державний експерт експертної групи з питань 

територіальної організації влади та виборчих процесів Директорату координації 

та оцінки регіональної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Замідра С.В. – заступник Голови Всеукраїнської асоціації громад, голова 

постійної комісії з питань територіальної реформи та децентралізації; 

Кубарь О.М. –  координатор Проекту GIZ «Реформа управління на сході 

України ІІ»; 

Лісніченко А.С. – начальник відділу з питань діяльності місцевих органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування та адміністративно-

територіального устрою Управління конституційного та адміністративного 

законодавства Департаменту публічного права Міністерства юстиції України; 
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Департаменту регуляторної політики та підприємництва Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства; 

Павлюк О.В. – керівник експертної групи Директорату з  питань розвитку 

місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-

територіального устрою Міністерства розвитку громад та територій України;  

Рабчинська Л.С. – заступник Міністра цифрової трансформації України; 

Романюк Я.В. – державний експерт експертної групи з питань взаємодії з 

регіонами Директорату з питань територіального та місцевого розвитку 

Секретаріату Кабінету Міністрів України; 
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виборчих прав Директорату територіального та місцевого розвитку Секретаріату 

Кабінету Міністрів України; 

Чижевський О.П. – Віце-президент Національної спілки архітекторів України, 

Голова Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України; 

Шамрай Н.В. – директор Департаменту (Центру) надання адміністративних 

послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна 

адміністрація); 

Шаршов С.І. – генеральний директор Директорату з питань розвитку 

місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-

територіального устрою Міністерства розвитку громад та територій України; 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону 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, н.д. А.Клочко, Л.Білозір, О.Качура, В.Безгін, 

А.Загоруйко, О.Аліксійчук та інші). 
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2. Проект Постанови про встановлення меж міста Рогатина Рогатинського 

району Івано-Франківської області (реєстр. № 2791, КМУ, О.Гончарук). 

II. Організаційні питання 

3. Про внесення змін до Плану роботи Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування на період третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання (лютий - липень 2020 року) щодо проведення 13 квітня 2020 року 

круглого столу «Комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого 

житлового фонду: проблеми та перспективи». 

4. Про створення Робочої групи щодо напрацювання комплексних змін у 

виборче законодавство, які б дали можливість проведення електронного 

голосування в Україні. 

5. Про включення  до складу Громадської ради з питань містобудування, 

архітектури, будівництва та житлової політики при Комітеті з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування Віце-президента Національної спілки архітекторів України, 

Голови Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України, 

заслуженого архітектора України О.Чижевського. 

6. Кадрове питання. 

IІІ. Різне 

*** 
 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» ‒ 24 народних депутати України, «Не брав участі в голосуванні» 

‒  1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 
 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 

Пропозицій не надійшло. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного в цілому. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» ‒ 23 народних депутати України, «Не брали участі в голосуванні» 

‒  2 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

*** 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону 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, н.д. А.Клочко, Л.Білозір, О.Качура, В.Безгін, 

А.Загоруйко, О.Аліксійчук та інші) 

2. Проект Постанови про встановлення меж міста Рогатина Рогатинського 

району Івано-Франківської області (реєстр. № 2791, КМУ, О.Гончарук). 

II. Організаційні питання 

3. Про внесення змін до Плану роботи Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування на період третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання (лютий - липень 2020 року) щодо проведення 13 квітня 2020 року 

круглого столу «Комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого 

житлового фонду: проблеми та перспективи». 

4. Про створення Робочої групи щодо напрацювання комплексних змін у 

виборче законодавство, які б дали можливість проведення електронного 

голосування в Україні. 

5. Про включення  до складу Громадської ради з питань містобудування, 

архітектури, будівництва та житлової політики при Комітеті з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування Віце-президента Національної спілки архітекторів України, 

Голови Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України, 

заслуженого архітектора України О.Чижевського. 

6. Кадрове питання. 

IІІ. Різне 

 

*** 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративних 

послуг та адміністративних процедур Л.Білозір про проект 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, н.д. А.Клочко, Л.Білозір, О.Качура, В.Безгін, А.Загоруйко, О.Аліксійчук 

та інші). 

Доповідач повідомила, що зазначений законопроект внесений з метою 

оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг, 

удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній 

формі, розв’язання інших проблем у сфері надання адміністративних послуг. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, законів України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 
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підприємців та громадських формувань», «Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні», «Про Державний земельний кадастр», «Про 

адміністративні послуги», «Про співробітництво територіальних громад», «Про 

ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського 

права і (або) суміжних прав». 

Л.Білозір проінформувала присутніх, що Головне науково-експертне 

управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку відзначає, що в 

цілому позитивно можуть бути оцінені новели законопроекту щодо 

удосконалення процедури надання адміністративних послуг. Зокрема, 

впровадження моніторингу якості надання адміністративних послуг, надання 

можливості надсилати відповідний документ або інший результат надання 

адміністративної послуги поштою (поштовим відправленням, яке забезпечує 

збереження вкладення, з повідомленням про вручення) у випадках, передбачених 

законодавством, тощо. Разом з тим, експерти звертають увагу, що практична 

реалізація ключової ідеї законопроекту – створення ЦНАП як єдиного центру 

надання адміністративних послуг на відповідній території виключно органами 

місцевого   самоврядування, – пов’язана із низкою таких об’єктивних труднощів, 

як нестача фінансових ресурсів у органів місцевого самоврядування, 

багатоманітність та значна чисельність адміністративних послуг, які надаються 

різними органами. Згідно із узагальнюючим висновком Головного науково-

експертного управління, за результатами розгляду в першому читанні 

законопроект з реєстр. № 2679 доцільно відхилити. 

Голова підкомітету Л.Білозір оголосила пропозицію підкомітету – 

рекомендувати Верховній Раді України проект 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, н.д. А.Клочко, Л.Білозір, О.Качура, В.Безгін, А.Загоруйко, О.Аліксійчук 

та інші), за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, заступник Міністра цифрової трансформації України 

Л.Рабчинська, директор Департаменту (Центру) надання адміністративних 

послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) Н.Шамрай, координатор Проекту GIZ «Реформа управління на 

сході України» О.Кубарь, начальник відділу з питань державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України 

А.Соколова. 

Заступник Міністра цифрової трансформації України Л.Рабчинська 

повідомила, що Міністерство цифрової трансформації України підтримує 

вказаний законопроект. 

Директор Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) Н.Шамрай вказала, що Всеукраїнська асоціація центрів надання 

адміністративних послуг в цілому підтримує законопроект, але від центрів 
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надання адміністративних послуг з регіонів України надійшли пропозиції, які 

пропонується розглянути до другого читання. 

Координатор Проекту GIZ «Реформа управління на сході України» 

О.Кубарь зазначив, що експерти Проекту GIZ «Реформа управління на сході 

України» в цілому підтримують вказаний законопроект. 

Начальник відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України А.Соколова 

проінформувала присутніх, що Міністерство юстиції України висловлює 

декілька зауважень до законопроекту, однак, в цілому підтримує його. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України проект 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, н.д. А.Клочко, Л.Білозір, 

О.Качура, В.Безгін, А.Загоруйко, О.Аліксійчук та інші), за наслідками розгляду 

в першому читанні прийняти за основу та визначити співдоповідачем з цього 

питання на пленарному засіданні народного депутата України, голову 

підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних процедур 

Л.Білозір. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 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, н.д. А.Клочко, Л.Білозір, О.Качура, В.Безгін, 

А.Загоруйко, О.Аліксійчук та інші), за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

народного депутата України, голову підкомітету з питань адміністративних 

послуг та адміністративних процедур Л.Білозір. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» ‒ 21 народний депутат України, «Утримались» ‒ 2 народних депутати 

України, «Не брали участі в голосуванні» ‒ 2 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про проект Постанови Верховної Ради 

України про встановлення меж міста Рогатина Рогатинського району Івано-

Франківської області (реєстр. № 2791, КМУ, О.Гончарук). 

В.Безгін повідомив, що зазначений проект Постанови внесений з метою 

створення повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов 

територіального розвитку міста Рогатин Рогатинського району Івано-

Франківської області. На сьогоднішній день межі міста Рогатин не встановлено. 
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Проектом Постанови пропонується встановити межі міста Рогатин 

Рогатинського району Івано-Франківської області та затвердити територію міста 

загальною площею 1129,44 гектарів. 

Доповідач вказав, що Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) межі 

міста Рогатин розроблений ДП «Івано-Франківський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою» з урахуванням генерального плану міста та 

отримав позитивний висновок державної експертизи землевпорядної 

документації, виданий Державною службою України з питань геодезії, 

картографії та кадастру. 

Проект землеустрою погоджений Рогатинською міською, Рогатинською 

районною, Івано-Франківською обласною радами та Рогатинською районною 

державною адміністрацією Івано-Франківської області. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету - 

рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради 

України про встановлення меж міста Рогатина Рогатинського району Івано-

Франківської області (реєстр. № 2791 від 22.01.2020), внесений Кабінетом 

Міністрів України за наслідками розгляду прийняти в цілому. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, генеральний директор Директорату з  питань розвитку 

місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-

територіального устрою Міністерства розвитку громад та територій України 

С.Шаршов. 

Генеральний директор Директорату з  питань розвитку місцевого 

самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-

територіального устрою Міністерства розвитку громад та територій України 

С.Шаршов зазначив, що прийняття даної постанови надасть можливість 

створити повноцінне життєве середовище та сприятливі умови для розвитку 

міста Рогатин, забезпечить ефективне використання потенціалу та збереження 

природних ландшафтів, надасть можливості для подальшого розвитку даного 

населеного пункту. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України проект Постанови Верховної Ради України про встановлення меж міста 

Рогатина Рогатинського району Івано-Франківської області (реєстр. № 2791 від 

22.01.2020), внесений Кабінетом Міністрів України за наслідками розгляду 

прийняти в цілому та визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України народного депутата України, голову 

підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіна. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України про встановлення меж міста Рогатина Рогатинського району Івано-

Франківської області (реєстр. № 2791 від 22.01.2020), внесений Кабінетом 

Міністрів України за наслідками розгляду прийняти в цілому. 
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2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіна. 

ГОЛОСУВАЛИ:   
«За» ‒ 22 народних депутати України, «Не брали участі в голосуванні» ‒ 

3 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію Секретаря Комітету Д.Ісаєнка про внесення змін 

до Плану роботи Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період третьої 

сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий - липень 2020 року) 

щодо проведення 13 квітня 2020 року круглого столу «Комплексна 

реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду: проблеми 

та перспективи». 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував внести зміни до Плану роботи 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування на період третьої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання (лютий – липень 2020 року), доповнивши Розділ V 

пунктом щодо проведення 13 квітня 2020 року круглого столу на тему: 

«Комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового 

фонду: проблеми та перспективи». 

Також, Голова Комітету А,Клочко оголосив пропозицію - контроль за 

виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Внести зміни до Плану роботи Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 

період третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий – 

липень 2020 року), доповнивши Розділ V пунктом щодо проведення 13 квітня 

2020 року круглого столу на тему: «Комплексна реконструкція кварталів 

(мікрорайонів) застарілого житлового фонду: проблеми та перспективи». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:   
«За» ‒ 20 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» ‒ 

5 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про створення Робочої 

групи щодо напрацювання комплексних змін у виборче законодавство, які б дали 

можливість проведення електронного голосування в Україні. 



9 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- утворити спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань цифрової 

трансформації Робочу групу щодо напрацювання комплексних змін до виборчого 

законодавства, які б дали можливість проведення електронного голосування в Україні; 

- визначити співголовою Робочої групи від Комітету Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування народного депутата України, 

Заступника Голови Комітету, голову підкомітету з питань виборів, референдумів 

та інших форм безпосередньої демократії А. Загоруйко; 

- залучити до участі в Робочій групі народних депутатів України – членів 

Комітету, інших народних депутатів України, представників державних органів 

та органів місцевого самоврядування, міжнародних партнерів Комітету, 

неурядових організацій, науковців та експертів у сфері виборчого права; 

- доручити співголовам Робочої групи сформувати її персональний склад та 

надати право, у разі необхідності, вносити зміни до нього; 

- контроль за виконанням цього Рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Утворити спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань цифрової 

трансформації Робочу групу щодо напрацювання комплексних змін до 

виборчого законодавства, які б дали можливість проведення електронного 

голосування в Україні. 

2. Визначити співголовою Робочої групи від Комітету Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування народного депутата України, 

Заступника Голови Комітету, голову підкомітету з питань виборів, референдумів 

та інших форм безпосередньої демократії А. Загоруйко. 

3. Залучити (за згодою) до участі в Робочій групі народних депутатів України 

– членів Комітету, інших народних депутатів України, представників державних 

органів та органів місцевого самоврядування, міжнародних партнерів Комітету, 

неурядових організацій, науковців та експертів у сфері виборчого права. 

4. Доручити співголовам Робочої групи сформувати її персональний склад 

та надати право, у разі необхідності, вносити зміни до нього. 

5. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на секретаря Комітету 

Д. Ісаєнка.  

ГОЛОСУВАЛИ:   
«За» ‒ 20 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» ‒

5 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про включення  до 

складу Громадської ради з питань містобудування, архітектури, будівництва та 
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житлової політики при Комітеті з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віце-президента 

Національної спілки архітекторів України, Голови Архітектурної палати 

Національної спілки архітекторів України, заслуженого архітектора України 

О.Чижевського. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, Віце-президент Національної спілки архітекторів України, 

Голова Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України, 

заслужений архітектор України О.Чижевський. 

О.Чижевський поінформував присутніх про те, що він понад 40 років 

пропрацює в системі містобудування і архітектури, 20 з яких очолював 

Державний проектний і науково-дослідний інститут, має досвід наукової роботи, 

брав участь у підготовці низки законопроектів будівельної тематики. На даний 

момент веде активну громадську діяльність. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував збільшити склад Громадської ради 

з питань містобудування, архітектури, будівництва та житлової політики при 

Комітеті до 29 осіб та ввести до його складу Чижевського Олександр а 

Павловича. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Вважати за доцільне збільшити склад Громадської ради з питань 

містобудування, архітектури, будівництва та житлової політики при Комітеті до 

29 осіб. 

2. Додаток до Рішення Комітету від 18 грудня 2019 року (Протокол № 15) 

«Про утворення Громадської ради з питань містобудування, архітектури, 

будівництва та житлової політики при Комітеті з питань організації влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» 

доповнити цифрами та словами:  

«29. Чижевський Олександр Павлович».  

3. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» ‒ 20 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» ‒  

5 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про пропозицію 

керівника секретаріату Комітету А.Малюги про погодження призначення 

Маценко М.М. на посаду головного консультанта секретаріату Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 
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Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію - підтримати пропозицію 

про погодження призначення на посаду головного консультанта секретаріату 

Комітету Маценко М.М. та доручити  йому, як Голові Комітету скерувати до 

Апарату Верховної Ради України відповідне подання про призначення Маценко 

М.М. на посаду головного консультанта секретаріату Комітету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати пропозицію про погодження призначення на посаду 

головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування Маценко Марини Миколаївни. 

2. Доручити Голові Комітету А.Клочку скерувати до Апарату Верховної 

Ради України подання про призначення Маценко М.М. на посаду головного 

консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування.  

ГОЛОСУВАЛИ:   
«За» ‒ 20 народних депутатів України,  «Не брали участі в голосуванні» ‒ 

5 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

Різне 

 

Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх, що 10 березня о 10:30 

за адресою: вул. М. Грушевського, 18/2, кімн. №12 Комітет проведе засідання 

круглого столу «Реформування законодавства, що регулює місцеві вибори». Під 

час засідання планується обговорити найбільш проблемні аспекти законодавчого 

регулювання виборчого процесу з місцевих виборів, а також виробити спільне 

бачення політиків, експертного середовища та міжнародної спільноти стосовно 

напрямів подальшого вдосконалення законодавства про місцеві вибори та 

напрями його застосування. 

Інформацію взято до відома. 

 

*** 

 

Голова Комітету А.Клочко повідомив, що 16 березня о 14:00 за адресою: 

вул. Садова, 3а, к. № 416 відбудуться комітетські слухання «Державна 

регіональна політика: виклики, ризики, можливості». Метою комітетських 

слухань є розгляд ситуації, що склалась у сфері формування та реалізації 

державної регіональної політики в контексті можливостей для розвитку громад, 

регіонів та України в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів і загроз, 

визначитись з пріоритетами законодавчої діяльності у цій сфері. 

Інформацію взято до відома. 
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*** 

 

Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх членів Комітету, що 18 

березня Комітет проведе виїзне засідання в рамках Міжнародної виставки 

InterBuildExpo 2020. Захід відбудеться за адресою: Броварський проспект, 15, 

павільйон 1А, 2 поверх (Міжнародний виставковий центр). 

Предметом обговорення на засіданні будуть законодавчі ініціативи у галузі 

будівництва та енергоефективності будівель. Планується обговорити питання 

про практику застосування законів України «Про енергетичну ефективність 

будівель» та «Про Фонд енергоефективності», проекти законів України про 

внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

(щодо передачі, припинення або тимчасового зупинення повноважень органів 

державного архітектурно-будівельного контролю) (реєстр. № 0862, друге 

читання) та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (реєстр. № 2822).  

 

Інформацію взято до відома. 

 

 

 

 

Голова Комітету              _________________                    А.КЛОЧКО 

 

 

       Секретар Комітету           _________________                    Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЯЛНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

03 березня 2020 року 

 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону 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, н.д. А.Клочко, Л.Білозір, О.Качура, В.Безгін, 

А.Загоруйко, О.Аліксійчук та інші). 

2. Проект Постанови про встановлення меж міста Рогатина Рогатинського 

району Івано-Франківської області (реєстр. № 2791, КМУ, О.Гончарук). 

II. Організаційні питання 

3. Про внесення змін до Плану роботи Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування на період третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання (лютий - липень 2020 року) щодо проведення 13 квітня 2020 року 

круглого столу «Комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого 

житлового фонду: проблеми та перспективи». 

4. Про створення Робочої групи щодо напрацювання комплексних змін у 

виборче законодавство, які б дали можливість проведення електронного 

голосування в Україні. 

5. Про включення  до складу Громадської ради з питань містобудування, 

архітектури, будівництва та житлової політики при Комітеті з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування Віце-президента Національної спілки архітекторів України, 

Голови Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України, 

заслуженого архітектора України О.Чижевського. 

6. Кадрове питання. 

IІІ. Різне 


