
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  з  питань  організації  державної  влади ,  місцевого  самоврядування ,

 регіонального  розвитку  та  містобудування
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел./факс: 255-32-05, 255-20-75    

Р І Ш Е Н Н Я

від 8 вересня 2021 року
Протокол № 77

Про Розділ V Плану роботи Комітету Верховної Ради України з 
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування на період шостої сесії Верховної 
Ради України дев’ятого скликання (вересень 2021 року – січень 2022 року) 

щодо виїзних засідань Комітету, комітетських слухань, круглих столів, 
конференцій, семінарів, інших заходів, які будуть проводитися Комітетом 

або за його участю

Розглянувши відповідно до статей 13, 41 Закону України «Про комітети 
Верховної Ради України», питання про Розділ V Плану роботи Комітету 
Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період шостої 
сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2021 року – січень 
2022 року) щодо виїзних засідань Комітету, комітетських слухань, круглих 
столів, конференцій, семінарів, інших заходів, які будуть проводитися 
Комітетом або за його участю та заслухавши пропозиції Голови Комітету 
А.Клочка, Комітет вирішив:

1. Затвердити Розділ V Плану роботи Комітету Верховної Ради України 
з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування на період шостої сесії Верховної Ради України 
дев’ятого скликання (вересень 2021 року – січень 2022 року) щодо виїзних 
засідань Комітету, комітетських слухань, круглих столів, конференцій, 
семінарів, інших заходів, які будуть проводитися Комітетом або за його участю 
з подальшим врахуванням змін та доповнень до нього.

(Додається).
 



2. Контроль за виконанням плану та дотриманням термінів покласти на 
секретаря Комітету Д.Ісаєнка.

Голова Комітету                                                                             А.КЛОЧКО

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Клочко Андрій Андрійович
Сертифікат: 3ED5083160DBC59B040000009CBF1100EFD11F00
Дійсний до: 30.08.2023 14:53:35

Апарат Верховної Ради України
№ 04-23/04-2021/308084 від 04.10.2021



Розділ V.  Питання, які  передбачається  розглянути  на  виїзних засіданнях Комітету, 
комітетських слуханнях, круглих столах  (із зазначенням дати і місця проведення  засідання);

конференції,  семінари, «круглі столи», інші заходи, які будуть проводитися Комітетом або за його участю 

№ 
п/п

Питання,
 які виносяться  

на  розгляд  Комітету

Дата та місце 
проведення

Відповідальні  
за  підготовку 

члени Комітету 

Відповідальні  за  забезпечення 
підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу 
1. Круглий стіл:

«Адміністративно-
територіальний устрій: нові 
реалії та нові правила»

готель «Radisson Blu 
Hotel, Kyiv Podil»

20 вересня
14:00

А.Клочко
Р.Лозинський

В.Безгін

А.Малюга, Ю.Гарбуз
спільно з Міністерством розвитку громад та 
територій України, Програмою Ради Європи 
«Децентралізація і реформа публічної 
адміністрації в Україні», проектом (USAID) 
«Підвищення ефективності роботи і 
підзвітності органів місцевого 
самоврядування» («Говерла»),  асоціаціями 
органів місцевого самоврядування

2. Круглий стіл:
«Розвиток парламентської 
служби як складовий елемент 
реалізації парламентської 
реформи в Україні»

на платформі ZOOM

04  жовтня
14:00

А.Клочко 
О.Качура

О.Корнієнко

А.Малюга, О.Маковський, І.Ляшко
спільно з Проектом ЄС - Програмою 
розвитку Організації Об’єднаних Націй  з 
парламентської реформи, Офісом 
парламентської реформи, Апаратом 
Верховної Ради України

3. Круглий стіл:
«Публічні консультації в 
парламенті: міжнародний досвід 
та перспективи для України»

місце проведення 
буде визначено в 

робочому порядку 
після завершення 
карантину або на 
платформі ZOOM

А.Клочко
А.Загоруйко

А.Малюга, І.Ляшко, О.Кириленко,  
О.Маковський 
спільно з Секретаріатом Кабінету Міністрів 
України, Міністерством юстиції України, 
Офісом Координатора проектів ОБСЄ в 
Україні, Національним 
демократичним інститутом в Україні (NDI), 
Програмами Ради Європи «Децентралізація 
і реформа публічної адміністрації в 
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№ 
п/п

Питання,
 які виносяться  

на  розгляд  Комітету

Дата та місце 
проведення

Відповідальні  
за  підготовку 

члени Комітету 

Відповідальні  за  забезпечення 
підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу 
22 жовтня 

 14:00
Україні», «Сприяння участі громадян у 
демократичному процесі прийняття рішень 
в Україні», Програмою підтримки 
вдосконалення врядування та менеджменту 
(SIGMA), Проектом ЄС «Підтримка 
комплексної реформи державного 
управління в Україні» EU4PAR, Програмою 
Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID) «Децентралізація приносить кращі 
результати та ефективність» (DOBRE), 
Проектом Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID) «Ініціатива секторальної 
підтримки громадянського суспільства 
України», асоціаціями органів місцевого 
самоврядування

4. Міжнародна науково-практична 
конференція: 
«Ефективні технології в 
будівництві»

на платформі ZOOM

26-27 жовтня

А.Клочко
О.Шуляк
І.Юнаков

А.Малюга, І.Казімірова, О.Бочарова, 
В.Коваленко, С.Прітчіна
спільно з Міністерством розвитку громад 
та територій України, Київським 
національним університетом будівництва і 
архітектури, Академією будівництва 
України,  Державним підприємством 
«Науково-дослідний інститут будівельного 
виробництва», Науково-дослідним 
інститутом інноваційного будівництва, 
Сілезькою політехнікою (Республіка 
Польща), Інститутом менеджменту та 
інформаційних систем (Латвія)
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№ 
п/п

Питання,
 які виносяться  

на  розгляд  Комітету

Дата та місце 
проведення

Відповідальні  
за  підготовку 

члени Комітету 

Відповідальні  за  забезпечення 
підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу 
5. Презентація підготовленого до 

другого читання проекту Закону 
України про внесення змін до 
Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації» та деяких 
інших законодавчих актів 
України щодо реформування 
територіальної організації 
виконавчої влади в Україні (реєстр. 
№ 4298)

Презентація 
(Інтерфакс Україна, 

Укрінформ, 
регіони України)

(орієнтовно
жовтень)

А.Клочко
Р.Лозинський

В.Безгін
О.Корнієнко

А.Малюга, О.Данилюк, Ю.Гарбуз, 
М.Маценко
спільно з Міністерством розвитку громад та 
територій України, проектом (USAID) 
«Підвищення ефективності роботи і 
підзвітності органів місцевого 
самоврядування» («Говерла»),  Програмою 
Ради Європи «Децентралізація і реформа 
публічної адміністрації в Україні», 
асоціаціями органів місцевого 
самоврядування

6. Круглий стіл:
«Комплексна реконструкція 
кварталів (мікрорайонів) 
застарілого житлового фонду: 
проблеми та перспективи. 
Обговорення законодавчих 
ініціатив»

дата та місце 
проведення будуть 

визначені в 
робочому порядку 
після завершення 
карантину або на 
платформі ZOOM

(орієнтовно
жовтень)

А.Клочко
О.Шуляк
О.Дунда
Г.Бондар

А.Малюга, І.Казімірова, В.Коваленко
спільно з Міністерством розвитку громад та 
територій України, ДП Українським 
державним науково-дослідним інститутом 
проектування міст «Діпромісто» імені 
Ю.М.Білоконя, Будівельною палатою 
України, Конфедерацією будівельників 
України, асоціаціями органів місцевого 
самоврядування

7. Круглий стіл:
«Законодавче забезпечення 
організації та проведення 
місцевого референдуму в Україні»

дата та місце 
проведення будуть 

визначені в 
робочому порядку 
після завершення 

А.Клочко
А.Загоруйко

А.Малюга, О.Данилюк, Т.Кирилюк, 
В.Каніковська, О.Кириленко
спільно з Всеукраїнською громадською 
організацією «Громадянська мережа 
«ОПОРА»,  Програмами Ради Європи 
«Підтримка прозорості, інклюзивності та 
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№ 
п/п

Питання,
 які виносяться  

на  розгляд  Комітету

Дата та місце 
проведення

Відповідальні  
за  підготовку 

члени Комітету 

Відповідальні  за  забезпечення 
підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу 
карантину або на 
платформі ZOOM

(орієнтовно 
жовтень)

чесності виборчої практики в Україні»,   
«Підтримка конституційних та правових 
реформ, конституційне правосуддя та 
допомога Верховній Раді у проведенні 
реформ, спрямованих на підвищення її 
ефективності», Міжнародною фундацією 
виборчих систем (IFES) в Україні, 
Громадською організацією «Центр 
політико-правових реформ», Офісом 
Координатора проектів ОБСЄ в Україні, 
проектом (USAID) «Підвищення 
ефективності роботи і підзвітності органів 
місцевого самоврядування» («Говерла»), 
Програмою Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID) «Децентралізація 
приносить кращі результати та 
ефективність» (DOBRE), Національним 
демократичним інститутом в Україні (NDI), 
асоціаціями органів місцевого 
самоврядування

8. Форум місцевого самоврядування дата та місце 
проведення будуть 

визначені в 
робочому порядку 

(орієнтовно

А.Клочко
Р.Лозинський

В.Безгін
В.Рубльов

А.Малюга, Ю.Гарбуз, Ю.Пилявський, 
Т.Корнієнко, О.Данилюк
спільно з Міністерством розвитку громад та 
територій України, Програмою Ради Європи 
«Децентралізація і реформа публічної 
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№ 
п/п

Питання,
 які виносяться  

на  розгляд  Комітету

Дата та місце 
проведення

Відповідальні  
за  підготовку 

члени Комітету 

Відповідальні  за  забезпечення 
підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу 
 жовтень - листопад) адміністрації в Україні», асоціаціями 

органів місцевого самоврядування
9. Презентація підготовленого до 

другого читання проекту Закону 
про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
реформування сфери 
містобудівної діяльності (реєстр. 
№5655)

Презентація 
(Інтерфакс Україна, 

Укрінформ, 
регіони України)

(орієнтовно
жовтень-листопад)

А.Клочко
О.Шуляк
В.Іванов

А.Малюга, І.Казімірова, О.Бочарова
спільно з Міністерством розвитку громад та 
територій України, проектом (USAID) 
«Підвищення ефективності роботи і 
підзвітності органів місцевого 
самоврядування» («Говерла»),  асоціаціями 
органів місцевого самоврядування

10. Презентація підготовленого до 
другого читання проекту Закону 
України про публічні 
консультації
(реєстр. № 4254)

місце проведення 
буде визначено в 

робочому порядку 
після завершення 
карантину або на 
платформі ZOOM

01 листопада
14:00

А.Клочко
А.Загоруйко

А.Малюга, І.Ляшко, О.Кириленко,  
О.Маковський 
спільно з Секретаріатом Кабінету Міністрів 
України, Міністерством юстиції України, 
Офісом Координатора проектів ОБСЄ в 
Україні, Національним 
демократичним інститутом в Україні (NDI), 
Програмами Ради Європи «Децентралізація 
і реформа публічної адміністрації в 
Україні», «Сприяння участі громадян у 
демократичному процесі прийняття рішень 
в Україні», Програмою підтримки 
вдосконалення врядування та менеджменту 
(SIGMA), Проектом ЄС «Підтримка 
комплексної реформи державного 
управління в Україні» EU4PAR, Програмою 
Агентства США з міжнародного розвитку 
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№ 
п/п

Питання,
 які виносяться  

на  розгляд  Комітету

Дата та місце 
проведення

Відповідальні  
за  підготовку 

члени Комітету 

Відповідальні  за  забезпечення 
підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу 
(USAID) «Децентралізація приносить кращі 
результати та ефективність» (DOBRE), 
Проектом Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID) «Ініціатива секторальної 
підтримки громадянського суспільства 
України», асоціаціями органів місцевого 
самоврядування

11. Круглий стіл:
«Територіальна організація та 
адміністрування місцевих 
виборів: проблематика та шляхи 
вдосконалення»

місце проведення 
буде визначено в 

робочому порядку 
після завершення 
карантину або на 
платформі ZOOM

15 листопада 
 14:00

А.Клочко
А.Загоруйко
О.Корнієнко

А.Малюга, В.Каніковська, О.Кириленко, 
Л.Дмитрук, О.Данилюк 
спільно з Швейцарсько-українським 
проектом «Децентралізація     для     розвитку 
демократичної освіти» DECIDE, 
Центральною виборчою комісією, 
Всеукраїнською громадською організацією 
«Громадянська мережа «ОПОРА», 
Міжнародною фундацією виборчих систем 
(IFES) в Україні, Офісом Координатора 
проектів ОБСЄ в Україні, Всеукраїнською 
громадською організацією «Комітет 
виборців України», Національним 
демократичним інститутом в Україні (NDI), 
проектом Ради Європи «Підтримка 
конституційних і правових реформ, 
конституційне правосуддя та надання 
допомоги Верховній Раді у проведенні 
реформ, спрямованих на підвищення її 
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№ 
п/п

Питання,
 які виносяться  

на  розгляд  Комітету

Дата та місце 
проведення

Відповідальні  
за  підготовку 

члени Комітету 

Відповідальні  за  забезпечення 
підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу 
ефективності», проектом Ради Європи 
«Підтримка прозорості, інклюзивності та 
чесності виборчої практики в Україні», 
асоціаціями органів місцевого 
самоврядування

12. Міжнародна науково-практична 
конференція:
«Будівельне право: теорія та 
практика містопланування та 
містобудування»

дата та місце 
проведення будуть 

визначені в 
робочому порядку 
після завершення 
карантину або на 
платформі ZOOM

(орієнтовно
листопад)

А.Клочко
О.Шуляк
Г.Бондар

А.Малюга, І.Казімірова, О.Бочарова, 
В.Коваленко, С.Прітчіна
спільно з Міністерством розвитку громад 
та територій України, Київським 
національним університетом будівництва і 
архітектури, Представництвом Польської 
академії наук в Києві, Фондом підтримки 
будівельної галузі (ФРН), Фондом 
Ебергарда Шьока (ФРН), Представництвом 
Фонду Ганса Зайделя в Україні (ФРН), 
Краківським політехнічним університетом 
(Республіка Польща)

13. Круглий стіл:
«Вдосконалення житлової 
політики. Новий Житловий 
кодекс України»

дата та місце 
проведення будуть 

визначені в 
робочому порядку 
після завершення 
карантину або на 
платформі ZOOM

(орієнтовно
листопад)

А.Клочко
О.Шуляк

О.Літвінов

А.Малюга, І.Казімірова, С.Прітчіна
спільно з Міністерством розвитку громад та 
територій України, асоціаціями органів 
місцевого самоврядування

14. Міжнародна науково-практична дата та місце А.Клочко А.Малюга, І.Казімірова, О.Бочарова, 
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№ 
п/п

Питання,
 які виносяться  

на  розгляд  Комітету

Дата та місце 
проведення

Відповідальні  
за  підготовку 

члени Комітету 

Відповідальні  за  забезпечення 
підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу 
конференція:
«Просторове планування: 
містопланування, архітектура, 
політичні та соціокультурні 
засади»

проведення будуть 
визначені в 

робочому порядку 
після завершення 
карантину або на 
платформі ZOOM

(орієнтовно 
листопад)

О.Шуляк
Г.Бондар

В.Коваленко, С.Прітчіна
спільно з Міністерством розвитку громад 
та територій України, Київським 
національним університетом будівництва і 
архітектури, Представництвом Польської 
академії наук в Києві, Фондом підтримки 
будівельної галузі (ФРН), Фондом 
Ебергарда Шьока (ФРН), Представництвом 
Фонду Ганса Зайделя в Україні (ФРН), 
Краківським політехнічним університетом 
(Республіка Польща)

15. Круглий стіл:
«Реформування законодавства 
про службу в органах місцевого 
самоврядування»

дата та місце 
проведення будуть 

визначені в 
робочому порядку 
після завершення 
карантину або на 
платформі ZOOM

(орієнтовно
листопад)

А.Клочко
О.Качура

О.Корнієнко

А.Малюга, О.Маковський, І.Ляшко
спільно з Національним агентством України 
з питань державної служби, Програмою 
підтримки вдосконалення врядування та 
менеджменту (SIGMA), проектом (USAID) 
«Підвищення ефективності роботи і 
підзвітності органів місцевого 
самоврядування» («Говерла»), Програмою 
Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID) «Децентралізація приносить кращі 
результати та ефективність» (DOBRE), 
Програмою РЄ «Децентралізація і реформа 
публічної адміністрації в Україні», 
Швейцарсько-українським проектом 
«Децентралізація     для     розвитку 
демократичної освіти» DECIDE, 
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№ 
п/п

Питання,
 які виносяться  

на  розгляд  Комітету

Дата та місце 
проведення

Відповідальні  
за  підготовку 

члени Комітету 

Відповідальні  за  забезпечення 
підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу 
асоціаціями органів місцевого 
самоврядування

16. Круглий стіл: 
«Обговорення проблемних 
питань проектування та 
будівництва об’єктів соціальної 
сфери та інженерного 
забезпечення, методів 
ефективного законодавчого 
регулювання нового будівництва 
в зонах охорони пам’яток, 
буферних зонах об’єктів 
всесвітньої спадщини, історичних 
ареалах населених місць»

дата та місце 
проведення будуть 

визначені в 
робочому порядку 
після завершення 
карантину або на 
платформі ZOOM

(орієнтовно
листопад)

А.Клочко
О.Шуляк
О.Дунда
Г.Бондар

А.Малюга, І.Казімірова, В.Коваленко
спільно з Міністерством розвитку громад та 
територій України, Міністерством культури 
та інформаційної політики України, 
асоціаціями органів місцевого 
самоврядування

17. Круглий стіл: 
«Виборчий кодекс України в дії: 
практика застосування та 
напрямки вдосконалення»

дата та місце 
проведення будуть 

визначені в 
робочому порядку 
після завершення 
карантину або на 
платформі ZOOM

(орієнтовно
листопад-грудень)

А.Клочко
А.Загоруйко
О.Корнієнко

А.Малюга, В.Каніковська, О.Кириленко, 
Л.Дмитрук, О.Данилюк 
спільно з Центральною виборчою комісією, 
Всеукраїнською громадською організацією 
«Громадянська мережа «ОПОРА», 
Міжнародною фундацією виборчих систем 
(IFES) в Україні, Офісом Координатора 
проектів ОБСЄ в Україні, Всеукраїнською 
громадською організацією «Комітет 
виборців України», Національним 
демократичним інститутом в Україні (NDI), 
проектом Ради Європи «Підтримка 
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№ 
п/п

Питання,
 які виносяться  

на  розгляд  Комітету

Дата та місце 
проведення

Відповідальні  
за  підготовку 

члени Комітету 

Відповідальні  за  забезпечення 
підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу 
конституційних і правових реформ, 
конституційне правосуддя та надання 
допомоги Верховній Раді у проведенні 
реформ, спрямованих на підвищення її 
ефективності», проектом Ради Європи 
«Підтримка прозорості, інклюзивності та 
чесності виборчої практики в Україні», 
Швейцарсько-українським проектом 
«Децентралізація     для     розвитку 
демократичної освіти» DECIDE, 
асоціаціями органів місцевого 
самоврядування

18. Круглий стіл: 
«Аналіз практики застосування 
органами виконавчої влади та 
іншими державними органами 
Закону України «Про 
адміністративні послуги»

дата та місце 
проведення будуть 

визначені в 
робочому порядку 
після завершення 
карантину або на 
платформі ZOOM

(орієнтовно
листопад - 
грудень)

А.Клочко
І.Гузь

Л.Білозір

А.Малюга, М.Маценко, Ю.Пилявський,
О.Данилюк
спільно з Міністерством цифрової 
трансформації України, Міністерством 
розвитку громад та територій України, 
Всеукраїнською асоціацією Центрів 
надання адміністративних послуг, Центром 
політико-правових реформ (ЦППР), 
асоціаціями органів місцевого 
самоврядування

19. Круглий стіл:
 «Реалізація виборчих прав 
громадян та права на місцеве 

місце проведення 
буде визначено в 

робочому порядку 

А.Клочко 
А.Загоруйко 
О.Корнієнко

А.Малюга, В.Каніковська, О.Кириленко, 
Л.Дмитрук, О.Данилюк 
спільно з Міністерством з питань 
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№ 
п/п

Питання,
 які виносяться  

на  розгляд  Комітету

Дата та місце 
проведення

Відповідальні  
за  підготовку 

члени Комітету 

Відповідальні  за  забезпечення 
підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу 
самоврядування у громадах на 
підконтрольних Уряду 
територіях через якісне 
регулювання процедури 
визначення стану безпеки»

08-09 грудня
15:00

реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України, Міністерством 
внутрішніх справ України, Радою 
національної безпеки і оборони України, 
Службою безпеки України, Центральною 
виборчою комісією, Офісом Координатора 
проектів ОБСЄ в Україні, Донецькою та 
Луганською обласними державними 
адміністраціями - обласними військово-
цивільними адміністраціями, 
Всеукраїнською громадською 
організацією «Громадянська мережа 
«ОПОРА», асоціаціями органів місцевого  
самоврядування

20. Круглий стіл:
«Поточний стан і проблемні 
питання імплементації 
українського законодавства у 
сфері статусу депутатів місцевих 
рад»

дата та місце 
проведення будуть 

визначені в 
робочому порядку 
після завершення 
карантину або на 
платформі ZOOM

(орієнтовно
 грудень)

А.Клочко
І.Гузь 

В.Рубльов 
В.Безгін

А.Малюга, О.Данилюк, І.Ляшко
спільно з Міністерством розвитку громад та 
територій України, Програмою Ради Європи 
«Децентралізація і реформа публічної 
адміністрації в Україні», Швейцарсько-
українським проектом «Децентралізація     
для     розвитку демократичної освіти» 
DECIDE,  Вестмінстерською фундацією за 
демократію, проектом (USAID) 
«Підвищення ефективності роботи і 
підзвітності органів місцевого 
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№ 
п/п

Питання,
 які виносяться  

на  розгляд  Комітету

Дата та місце 
проведення

Відповідальні  
за  підготовку 

члени Комітету 

Відповідальні  за  забезпечення 
підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу 
самоврядування» («Говерла»), асоціаціями 
органів місцевого самоврядування

21. Круглий стіл:
«Реставрація як вид будівництва: 
проблеми та необхідність 
законодавчого регулювання»

дата та місце 
проведення будуть 

визначені в 
робочому порядку 
після завершення 
карантину або на 
платформі ZOOM

(орієнтовно
грудень)

А.Клочко
О.Шуляк
Г.Бондар

А.Малюга, І.Казімірова, О.Бочарова, 
В.Коваленко
спільно з Міністерством розвитку громад та 
територій України, Міністерством культури 
та інформаційної політики Україниа, 
асоціаціями органів місцевого 
самоврядування

22. Виїзне засідання Комітету 
«Впровадження реформи 
децентралізації на Волині»

дата та місце 
проведення будуть 

визначені в 
робочому порядку 
після завершення 

карантину 

А.Клочко
І.Гузь

В.Рубльов
В.Безгін

А.Малюга, Ю.Гарбуз, Ю.Пилявський, 
М.Маценко
спільно з Міністерством розвитку громад та 
територій України, Волинською обласною 
радою, Волинською обласною державною 
адміністрацією, Шведсько-українським 
проектом «Підтримка децентралізації в 
Україні», асоціаціями органів місцевого 
самоврядування

23. Виїзне засідання Комітету
«Впровадження реформи 
децентралізації на прикладі 
Харківської області» 

дата та місце 
проведення будуть 

визначені в 
робочому порядку 
після завершення 

карантину 

А.Клочко
В.Безгін

О.Літвінов 
Д.Микиша 

А.Малюга, Ю.Гарбуз, Ю.Пилявський, 
М.Маценко
спільно з Міністерством розвитку громад та 
територій України, Харківською обласною 
радою, Харківською обласною державною 
адміністрацією, Шведсько-українським 
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№ 
п/п

Питання,
 які виносяться  

на  розгляд  Комітету

Дата та місце 
проведення

Відповідальні  
за  підготовку 

члени Комітету 

Відповідальні  за  забезпечення 
підготовки працівники секретаріату 

Комітету, партнери заходу 
 проектом «Підтримка децентралізації в 

Україні», асоціаціями органів місцевого 
самоврядування

24. Виїзне засідання Комітету 
«Впровадження реформи 
децентралізації на Закарпатті»

дата та місце 
проведення будуть 

визначені в 
робочому порядку 
після завершення 

карантину

А.Клочко
В.Безгін
В.Балога

А.Малюга, Ю.Гарбуз, Ю.Пилявський, 
М.Маценко
спільно з Міністерством розвитку громад та 
територій України, Програмою Ради Європи 
«Децентралізація і реформа публічної 
адміністрації в Україні», Закарпатською 
обласною радою, Закарпатською обласною 
державною адміністрацією, асоціаціями 
органів місцевого самоврядування
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