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ПРОЕКТ
Про утворення Робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань 
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування з удосконалення правового регулювання 

діяльності асоціацій органів місцевого самоврядування з метою 
посилення їх інституційної спроможності

_____________________________________________________________

Враховуючи Рекомендації «круглого столу» в Комітеті Верховної Ради 
України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування на тему: «Правовий статус 
асоціацій органів місцевого самоврядування: проблеми та перспективи»,  
беручи до уваги пропозицію голови підкомітету з питань адміністративно-
територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про  
утворення Робочої групи Комітету з удосконалення правового регулювання 
діяльності асоціацій органів місцевого самоврядування з метою посилення їх 
інституційної спроможності та напрацювання комплексних змін до Закону 
України «Про асоціації органів місцевого самоврядування», керуючись 
статтею 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 з удосконалення правового регулювання 
діяльності асоціацій органів місцевого самоврядування з метою посилення їх 
інституційної спроможності.

2. Призначити співголовами цієї Робочої групи народних депутатів 

України – голову підкомітету з питань адміністративно-територіального 
устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна, Голову Комітету А. Клочка.



3. Доручити співголовам Робочої групи сформувати її персональний 

склад.

4. Залучити до участі в роботі Робочої групи (за згодою) народних 

депутатів України, представників Апарату Верховної Ради України, 
Міністерства розвитку громад та територій України, асоціацій органів 
місцевого самоврядування, експертів та науковців.

5. Робочій групі напрацювати відповідний проект Закону про внесення 
змін до Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування»  та 
подати його на розгляд підкомітету з питань адміністративно-територіального 
устрою та місцевого самоврядування з подальшим внесенням його на розгляд 
Комітету.

6. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на 

Секретаря Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка.

Голова Комітету                                                              А.КЛОЧКО
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