
 

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ  
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування  
 
 

 

РІШЕННЯ 
 

від 3 червня 2020 року 

Протокол № 29 
 
 

Про утворення постійно діючої Робочої групи з питань  

впровадження реформи децентралізації влади в Україні 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Заслухавши інформацію народного депутата України, голови підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою Безгіна В.Ю.,  

з метою визначення напрямів, механізмів і строків вирішення проблемних 

питань впровадження реформи децентралізації влади в Україні, законодавчого 

врегулювання нової системи адміністративно-територіального устрою, створення 

законодавчої основи для діяльності органів місцевого самоврядування та органів 

виконавчої влади на новій територіальній основі з відповідним розподілом їх 

повноважень,  

координації спільних дій Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування і Кабінету Міністрів України з впровадження реформи 

децентралізації влади в Україні, 

керуючись статтею 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради 

України», Комітет  в и р і ш и в: 

1. Утворити постійно діючу Робочу групу з питань впровадження реформи 

децентралізації влади в Україні Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (далі – 

Робоча група). 

2. Призначити керівником Робочої групи народного депутата України, 

Голову Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування А.Клочка. 

3. Визначити заступниками керівника Робочої групи народних депутатів 

України, голову підкомітету з питань організації державної влади, державної 

служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та 

нагород О.Корнієнка і голову підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна. 



4. Доручити керівнику Робочої групи сформувати її персональний склад, 

залучивши до участі в роботі народних депутатів України, членів Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування, представників Офісу Президента України, Секретаріату Кабінету 

Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, 

всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, неурядових 

організацій, науковців та експертів у сфері місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади.  

5. Надати керівнику Робочої групи право, у разі необхідності, вносити зміни 

до її складу. 

 
 

 

Голова Комітету А.КЛОЧКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


