
18 листопада 2020 рік 
 

 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

І. ЗАКОНОПРОЕКТИ, З ОПРАЦЮВАННЯ ЯКИХ КОМІТЕТ 

ВИЗНАЧЕНО ГОЛОВНИМ 

 

 1.       Про розгляд у другому читанні проекту Закону про народовладдя 

через всеукраїнський референдум (реєстр. №3612, друге читання) із 

зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради 

України від 21.10.2020 року 

Координує та доповідає: Заступник голови Комітету - голова підкомітету -                 

                                                    Загоруйко Аліна Леонідівна 

        Супроводжує: головний консультант секретаріату Комітету- Кирилюк Т.М. 
  

2.       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) 

 

Координує: Заступник голови Комітету - Шуляк Олена Олексіївна  

Доповідає: голова підкомітету  - Дунда Олег Андрійович 

Супроводжують: головний консультант секретаріату Комітету - Коваленко В.М. 

 3.       Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про 

державну службу” щодо зняття вікових обмежень для роботи на державний 

службі (реєстр. №4096, н.д. Г.Третьякова, А.Шкрум та інш.)  
  

Координує: Заступник голови Комітету - Качура Олександр Анатолійович 

Доповідає: голова підкомітету - Корнієнко Олександр Сергійович 

Супроводжує: Заступник Керівника секретаріату Комітету - Маковський О.А., 

                         головний консультант секретаріату Комітету - Ляшко І.В. 

  



II. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ 

  

4.       Про Рекомендації комітетських слухань “Стан реалізації державних 

програм з енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв 

та виконання програм і проектів з енергозбереження та енергомодернізації 

багатоквартирних будинків. Подальші кроки у реформі” 

 

Доповідає: голова підкомітету - Юнаков Іван Сергійович 

  

5.       Про Рекомендації круглого столу щодо обговорення проекту Закону 

України про внесення змін до деяких Законів України щодо врегулювання 

окремих питань приєднання до інженерних мереж 

 

Доповідає: голова підкомітету - Дунда Олег Андрійович 

  

6.       Про порушення Комітетом з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіональної розвитку та містобудування 

клопотання про нагородження нагородами і відзнаками  Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України з нагоди Дня місцевого 

самоврядування (7 грудня) 

  

 Інформує:  Голова Комітету - Клочко Андрій Андрійович 

  

7.       Про розклад засідань Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіональної розвитку та містобудування 

на листопад – грудень 2020 року 

  Інформує:  Голова Комітету - Клочко Андрій Андрійович 

  

 ІІІ. РІЗНЕ 

 


