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РІШЕННЯ 

 
від 4 вересня 2019 року 

Протокол № 1 

 

 
ПРО КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН  

проведення засідань Комітету Верховної Ради України 

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування і його підкомітетів 

на період другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання  

(вересень  2019 року – січень 2020 року) 

________________________________________________________________ 

 

Розглянувши відповідно до положень Закону України «Про комітети 

Верховної Ради України» питання про Календарний план проведення засідань 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування і його підкомітетів на період другої 

сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2019 року – січень 

2020 року), заслухавши пропозиції голови Комітету А.Клочка, 

Комітет  вирішив: 

1. Затвердити Календарний план проведення засідань Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування і його підкомітетів на період другої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання (вересень 2019 року – січень 2020 року), 

передбачивши що: 

- засідання Комітету проводяться у дні пленарних засідань Верховної Ради 

України у середу о 15:00, крім 11 вересня 2019 року, та у тижні роботи в 

комітетах у  середу об 11:00, крім тижня з 30 грудня 2019 року по 3 січня 2020 

року; 

- засідання підкомітетів Комітету відбуваються у дні пленарних засідань 

Верховної Ради України та у тижні роботи в комітетах (додається). 



2. Головам підкомітетів склаcти графіки засідань підкомітетів на період 

другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, погодивши їх з 

Головою Комітету. 

3. Контроль за виконанням плану проведення засідань Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування та його підкомітетів покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

 

 

 

Голова Комітету        А.КЛОЧКО 
 

  



КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН  

проведення засідань Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і його підкомітетів 

на період другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання 

(вересень 2019 року – січень 2020 року) 

ВЕРЕСЕНЬ 

02.09-03.09 - понеділок, вівторок засідання підкомітетів 

04.09 11:00 середа засідання Комітету  

05.09-06.09 - четвер, п’ятниця засідання підкомітетів 

09.09-13.09 - понеділок, вівторок, середа, 

четвер, п’ятниця 

засідання підкомітетів 

16.09-17.09 - понеділок, вівторок засідання підкомітетів 

18.09 15:00 середа засідання Комітету  
19.09-20.09 - четвер, п’ятниця засідання підкомітетів 

30.09  понеділок засідання підкомітетів 

 

ЖОВТЕНЬ 

01.10 - вівторок засідання підкомітетів 

02.10 11:00 середа засідання Комітету  
03.10-04.10 - четвер, п’ятниця засідання підкомітетів 

07.10-08.10 - понеділок, вівторок засідання підкомітетів 

09.10 15:00 середа засідання Комітету  
10.10-11.10 - четвер, п’ятниця засідання підкомітетів 

15.10 - вівторок засідання підкомітетів 

16.10 15:00 середа засідання Комітету  
17.10-18.10 - четвер, п’ятниця засідання підкомітетів 

28.10-29.10 - понеділок, вівторок засідання підкомітетів 

30.10 15:00 середа засідання Комітету  
31.10 - четвер засідання підкомітетів 

 

ЛИСТОПАД 

01.11 - п’ятниця засідання підкомітетів 

04.11-05.11 - понеділок, вівторок засідання підкомітетів 

06.11 11:00 середа засідання Комітету  
07.11-08.11 - четвер, п’ятниця засідання підкомітетів 

11.11-12.11 - понеділок, вівторок засідання підкомітетів 

13.11 15:00 середа засідання Комітету  
14.11-15.11 - четвер, п’ятниця засідання підкомітетів 

25.11-26.11 - понеділок, вівторок засідання підкомітетів 

27.11 11:00 середа засідання Комітету  

28.11-29.11 - четвер, п’ятниця засідання підкомітетів 

 

ГРУДЕНЬ 

02.12-03.12 - понеділок, вівторок засідання підкомітетів 

04.12 15:00 середа засідання Комітету  
05.12-06.12 - четвер, п’ятниця засідання підкомітетів 

09.12-10.12 - понеділок, вівторок засідання підкомітетів 

11.12 11:00 середа засідання Комітету  
12.12-13.12 - четвер, п’ятниця засідання підкомітетів 

16.12-17.12 - понеділок, вівторок засідання підкомітетів 

18.12 15:00 середа засідання Комітету  

19.12-20.12 - четвер, п’ятниця засідання підкомітетів 

    



СІЧЕНЬ 

13.01-14.01 - понеділок, вівторок засідання підкомітетів 

15.01 15:00 середа засідання Комітету  

16.01-17.01 - четвер, п’ятниця засідання підкомітетів 

20.01-21.01 - понеділок, вівторок засідання підкомітетів 

22.01 15:00 середа засідання Комітету  

23.01-24.01 - четвер, п’ятниця засідання підкомітетів 

 


