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Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2021 року
Протокол № 63

Про створення Робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань 
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування щодо напрацювання комплексних змін у 

виборче законодавство з метою уніфікації механізмів правового 
регулювання виборчого процесу в Україні

________________________________________________________________________________________________________________________

Заслухавши інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету з 
питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії,
народного депутата України А.Загоруйко щодо необхідності створення в Комітеті 
Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Робочої групи
щодо напрацювання комплексних змін у виборче законодавство з метою
уніфікації механізмів правового регулювання виборчого процесу в Україні, 
керуючись пунктом 1 частини першої статті 12, пунктами 5, 6 та 8 частини
першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»,
Комітет   в и р і ш и в:

1. Утворити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань 
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування щодо напрацювання комплексних змін у виборче 
законодавство з метою уніфікації механізмів правового регулювання виборчого 
процесу в Україні (далі – Робоча група).
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2. Визначити співголовами Робочої групи Заступника Голови Комітету, 
голову підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 
демократії А.Загоруйко та Голову Комітету А.Клочка.

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 даного Рішення Комітету покласти на секретаря 
Комітету, народного депутата України Д. Ісаєнка.

Голова Комітету                                                                               А.КЛОЧКО
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