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Про Рекомендації круглого столу 
Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

на тему: "Сучасний стан та проблеми благоустрою в населених пунктах. 
Законодавче регулювання благоустрою в об’єднаних територіальних 

громадах", який відбувся 8 квітня 2021 року
_________________________________________________________________

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань містобудування, 
благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови Г. Бондар про 
Рекомендації "круглого столу" на тему: "Сучасний стан та проблеми 
благоустрою в населених пунктах. Законодавче регулювання благоустрою в 
об’єднаних територіальних громадах", проведеного у форматі 
відеоконференції на платформі ZOOM 8 квітня 2021 року, а також з метою 
комплексного вирішення проблемних питань у сфері благоустрою, 
запровадження кращих європейських практик та оновлення нормативно-
правових актів, які регламентують питання зелених насаджень, беручи до 
уваги положення пунктів 1, 2, 5, 8 частини першої статті 15, частини четвертої 
статті 42, пунктів 1, 3 частини першої статті 49 Закону України "Про комітети 
Верховної Ради України", Комітет в и р і ш и в:

1. Схвалити Рекомендації "круглого столу" у Комітеті Верховної Ради 
України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування на тему: "Сучасний стан та 
проблеми благоустрою в населених пунктах. Законодавче регулювання 
благоустрою в об’єднаних територіальних громадах".



2. Утворити робочу групу для розробки законопроекту щодо 
вдосконалення сфери благоустрою населених пунктів в межах територіальних 
громад. 

2.1. Призначити співголовами Робочої групи народного депутата 
України, голову підкомітету з питань містобудування, благоустрою та 
земельних відносин у межах територій забудови Г. Бондар, народного 
депутата України, Голову Комітету Верховної Ради України з питань 
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування А. Клочка.

Доручити співголовам Робочої групи сформувати її персональний 
склад, надавши право, у разі необхідності, вносити зміни до її складу. 

2.2. Залучити до участі в роботі Робочої групи народних депутатів 
України, представників Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента 
України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів 
виконавчої влади, а також асоціацій, об’єднань, неурядових організацій, 
науковців, експертів у сфері благоустрою та озеленення.

3. Надіслати затверджені цим рішенням Рекомендації Кабінету 
Міністрів України, Міністерству розвитку громад та територій України, 
Міністерству юстиції України, асоціаціям органів місцевого самоврядування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 
Комітету Д.Ісаєнка.
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