
 

28 квітня 2021 р. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

I. ЗАКОНОПРОЕКТИ, З ОПРАЦЮВАННЯ ЯКИХ  

КОМІТЕТ ВИЗНАЧЕНО ГОЛОВНИМ 

 

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

доступу до технічних умов та їх оприлюднення (реєстр. №4524, н.д. 

Т.Плачкова, С.Мінько та інші) 

 Координує: Заступник голови Комітету - Шуляк Олена Олексіївна 

Доповідають: голови підкомітетів - Дунда Олег Андрійович,  

                                                               Бондар Ганна Вячеславівна 

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

                                Заступник Керівника секретаріату Комітету - Казімірова І.І. 

  

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

регулювання містобудівної діяльності” щодо удосконалення містобудівної 

діяльності (реєстр. №4618, н.д. С.Гривко)  

 Координує: Заступник голови Комітету - Шуляк Олена Олексіївна 

Доповідає: голова підкомітету - Дунда Олег Андрійович 

Супроводжують: Заступник Керівника секретаріату Комітету - Казімірова І.І.,  

                               головний консультант секретаріату Комітету - Бочарова О.В. 

  

3.   Проект Закону про внесення змін до Виборчого кодексу України 

щодо уточнення вимог до подання кандидатами на виборні посади декларації 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування (реєстр. №3029, н.д. С.Мінько, В.Рубльов та інші) 

 Координує та доповідає: Заступник голови Комітету-голова підкомітету-          

Загоруйко Аліна Леонідівна 

Супроводжує: головний консультант секретаріату Комітету - Каніковська В.О. 

  



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

службу” щодо розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на 

державну службу (реєстр. №4361, друге читання) 

Координує: Заступник голови Комітету - Качура Олександр Анатолійович 

Доповідає: голова підкомітету - Корнієнко Олександр Сергійович 

Супроводжують: Заступник керівника секретаріату Комітету - Маковський О.А.,    

                                 головний консультант секретаріату Комітету - Ляшко І.В.  
  

II. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ 

5. Про Роз’яснення Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

стосовно застосування окремих положень Закону України «Про 

всеукраїнський референдум» в частині можливості проведення зборів 

громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною 

ініціативою в режимі відеоконференції 

Доповідає: Заступник голови Комітету - голова підкомітету -  

                    Загоруйко Аліна Леонідівна 

 

6. Про внесення змін до рішення Комітету від 4 вересня 2019 року “Про 

обрання голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування” щодо включення народних депутатів України Д.Гуріна, 

Д.Чорного до складу підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування, народних депутатів 

України О.Літвінова, Д.Чорного, І.Юнакова до складу підкомітету з питань 

регіональної політики та місцевих бюджетів та виключення народного 

депутата України В.Кальцева зі складу підкомітету з питань 

містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій  

забудови 

 Доповідає: Голова Комітету Клочко Андрій Андрійович 

7. Про Рекомендації круглого столу Комітету “Впровадження ескроу-

рахунків та проектного фінансування житлового будівництва”, який 

відбувся 24 лютого 2021 року  
 

Доповідає: голова підкомітету - Стріхарський Андрій Петрович 

  



8. Про Рекомендації круглого столу Комітету “Реформування системи 

архітектурно-будівельного контролю в Україні”, який відбувся  

29 березня 2021 року 

Доповідає: Голова Комітету Клочко Андрій Андрійович 

 9. Про Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування на тему: “Державна регіональна політика: 

виклики, ризики, можливості”,  які відбулися 12 квітня 2021 року 

Доповідає: голова підкомітету - Рубльов Вячеслав Володимирович 

  

10. Про Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування на тему: “Публічні консультації 

як інструмент демократії участі. Світові практики та стандарти”, які 

відбулися 20 квітня 2021 року 

 Доповідає: Заступник голови Комітету - голова підкомітету -  

                    Загоруйко Аліна Леонідівна 

  

 11. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування у травні 2021 року 

  

Доповідає: Голова Комітету Клочко Андрій Андрійович                       

III. РІЗНЕ 
 


