
20 червня 2018 р. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

 

1. Про проект Закону про внесення змін до статті 133 Конституції 

України (щодо перейменування Дніпропетровської області) (реєстр. №8329,                        

н.д. А.Денисенко та 155 народних депутатів України) 

 

Координує: Секретар Комітету - Гончаренко О.О. 

Доповідає: голова підкомітету  - Федорук М.Т. 

Супроводжує: головний консультант секретаріату Комітету - Гарбуз Ю.П. 

 

2. Про проект Закону про внесення змін до статті 133 Конституції 

України (щодо перейменування Кіровоградської області) (реєстр. №8380, н.д. 

О.Горбунов та 151 народний депутат України) 

 

Координує: Секретар Комітету - Гончаренко О.О. 

Доповідає: голова підкомітету  - Федорук М.Т. 

Супроводжує: головний консультант секретаріату Комітету - Гарбуз Ю.П. 

 

II. Виконання контрольних повноважень 

 

3. Про інформацію Рахункової палати щодо результатів аудиту 

ефективності використання коштів державного бюджету на створення і 

забезпечення функціонування центрів надання адміністративних послуг 

 

Інформує: заступник директора Департаменту з питань використання 

коштів державного бюджету в регіонах Рахункової палати - Стефанюк Ігор 

Богданович 

 

III. Організаційні питання 

 

4. Про інформацію проекту «Реформа управління на сході України», що 

виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH щодо їх участі в процесі впровадження реформи місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні 

 

Інформують: керівник Проекту «Реформа управління на сході України ІІ»  

(GIZ) -  Журавель Тарас Валентинович 

координатор Проекту «Реформа управління на сході України ІІ» (GIZ) -  

Кубарь  Олексій Миколайович 

Супроводжує: головний консультант секретаріату Комітету - Степанян Г.С. 

 



5. Про інформацію Всеукраїнської Асоціації центрів надання 

адміністративних послуг щодо її діяльності у сфері підвищення якості 

надання адміністративних послуг в умовах децентралізації владних 

повноважень 

 

Інформує: директор Департаменту (Центру) надання адміністративних 

послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна 

адміністрація), голова громадської організації «Всеукраїнська асоціація центрів 

надання адміністративних послуг», позаштатний консультант Комітету -                                                

Шамрай Наталія Василівна 

Супроводжує: головний консультант секретаріату Комітету - Степанян Г.С. 

 

 

6. Про інформацію підкомітету з питань регіональної політики, 

місцевих бюджетів та комунальної власності Комітету щодо результатів 

проведення Другого полтавського регіонального форуму міжмуніципального 

співробітництва, що відбувся 30 травня 2018 року у місті Полтава 

 

 
Координує: голова підкомітету - Река А.О. 

Інформує: голова ресурсного центру міжмуніципального та 

транскордонного співробітництва, позаштатний консультант Комітету, доктор 

наук з державного управління, професор - Толкованов В’ячеслав Вікторович 

 

 

7. Про інформацію щодо результатів проведення 8 червня у смт. 

Авангард Одеської області круглих столів Комітету «Вдосконалення 

базового Закону системи місцевого самоврядування та механізмів участі 

громадськості у вирішенні питань місцевого значення. Поточний стан і 

перспективи проведення реформи децентралізації у сфері освіти», 

«Актуальні питання у сфері розвитку співробітництва територіальних 

громад та механізми лобіювання інтересів місцевого самоврядування в 

органах державної влади» та 11 червня Форуму «Реформа місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади у південно-західній 

частині Одеської області: стан та перспективи» 

 

Інформує: Заступник Голови Комітету - Кудлаєнко С.В. 

Супроводжує: головний консультант секретаріату Комітету - Степанян Г.С. 

 

 

IV. Різне 
 


