
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

01008, м. Київ – 8, вул. М. Грушевського, 5, тел./факс: 255-32-05, 255-20-75 

від 2 вересня 2020 року 

Протокол №41  

 

РІШЕННЯ 
                                                         

Про Розклад засідань  

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

на вересень - жовтень 2020 року 

________________________________________________________________ 

 

Заслухавши пропозиції Голови Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

А.Клочка щодо розкладу засідань Комітету на вересень – жовтень 2020 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 

вересень - жовтень 2020 року (додається). 

2. Головам підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим 

Розкладом, до розгляду на засіданнях Комітету. 

3. У разі внесення змін до Календарного плану проведення четвертої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання, затвердженого Постановою 

Верховної Ради 15.07.2020 року № 792-IX, забезпечити відповідне коригування 

цього Розкладу.  

4. 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 вересень – жовтень 2020 року 

16 вересня 

 

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

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Кабінет 

Міністрів України” щодо діяльності Спеціальної контрольної комісії з питань 

приватизації (реєстр. №3757, КМУ, Д.Шмигаль) 

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

щодо удосконалення проходження державної служби (реєстр. №3748, КМУ, 

Д.Шмигаль) 

3. Проект Закону про державну підтримку жінок, яким присвоєно почесне 

звання України “Мати-героїня” (реєстр. №2435, н.д. Д.Чорний, А.Поляков, 

К.Нестеренко) 

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

щодо реформування державного регулювання у сфері містобудування (реєстр. 

№3875, н.д. А.Клочко, В.Кальцев, В.М'ялик, Г.Бондар, В.Поляк, В.Бондар, 

О.Літвінов, О.Корнієнко, А.Загоруйко, Д.Чорний та ін.) 

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

містобудівної та архітектурної діяльності (реєстр. №3336, н.д. О.Дунда, 

О.Дубінський, В.М'ялик, Г.Бондар, Д.Гурін, Д.Чорний, В.Рубльов, В.Іванов та ін) 

6. Проект Закону про народовладдя через всеукраїнський референдум 

(реєстр. №3612, друге читання) 

 

7 жовтня  

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

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

 

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

містобудівної діяльності” щодо Генеральної схеми планування території 

України (реєстр. №3337, н.д. О.Дунда, В.М'ялик, Г.Бондар, Д.Гурін, Д.Чорний, 

В.Рубльов, В.Іванов та інш.) 

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

щодо підвищення якості управління багатоквартирними будинками та 

вдосконалення діяльності об'єднань співвласників багатоквартирного будинку 

(реєстр. №2606, н.д. А.Стріхарський) 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69288
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67378
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68586
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69060
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68586
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67661


3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

управління багатоквартирними будинками (реєстр. № 3878, н.д. О.Літвінов) 

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

щодо створення додаткових можливостей для прийняття управлінських рішень 

у багатоквартирних будинках (реєстр. №3937, н.д. М.Лаба) 

 

21 жовтня  

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

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

 

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

щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у 

сфері містобудівної діяльності (реєстр. №2680, друге читання) 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення 

державних гарантій для громадян, які проживають в гірських та високогірних 

населених пунктах  (реєстр. №2003, н.д. А.Шкрум, М.Волинець, В.Івченко, 

С.Соболєв, М.Цимбалюк, А.Пузійчук, О.Мейдич, Г.Немиря, В.Кабаченко, 

В.Наливайченко) 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

стимулювання економічного розвитку та забезпечення соціальної стабільності 

гірських та високогірних населених пунктів (реєстр. №2003-1, н.д. 

А.Лопушанський,  М.Княжицький) 

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про статус 

гірських населених пунктів в Україні” щодо розвитку гірських та високогірних 

населених пунктів (реєстр. №2785, н.д. З.Андрійович) 

5. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про статус 

гірських населених пунктів в Україні” щодо розвитку гірських та високогірних 

населених пунктів (реєстр. №2785-1, н.д. О.Марусяк) 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67791
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66618
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66858
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68061

