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Про Розклад засідань  

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

на 2 – 20 вересня 2019 року 

________________________________________________________________ 

 

Заслухавши пропозиції голови Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

А.Клочка щодо розкладу засідань Комітету на 2 – 20 вересня 2019 року та 

керуючись частиною третьою статті 43 Закону України «Про комітети Верховної 

Ради України», Комітет  вирішив: 

1. Затвердити Розклад засідань Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 

2 – 20 вересня 2019 року (додається). 

2. Головам підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим 

Розкладом, до розгляду на засіданнях Комітету. 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

 

 

 

Голова Комітету        А.КЛОЧКО 
 

  



Затверджено 

Рішенням Комітету від 4 вересня 2019 року 

Р О З К Л А Д 

засідань Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

на 2 – 20 вересня 2019 року 

Реєстр. 

номер 

Суб’єкт 

ініціативи 
Назва законопроекту (питання) 

0859 Д проект Закону про внесення зміни до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» щодо покращення інвестиційних можливостей 

у сфері виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

0860 Д проект Закону про внесення змін до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» 

0861 Д проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 

сфері містобудування 

0862 Д проект Закону про внесення змін до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» (щодо передачі, припинення або тимчасового 

зупинення повноважень органів державного архітектурно-будівельного 

контролю) 

0863 Д проект Закону про внесення змін до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» (щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної 

діяльності) 

0866 У проект Закону про Державний Прапор України 

0867 Д проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад» (щодо відкликання депутатів місцевих рад) 

0939 Д проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеві 

вибори» щодо врегулювання процедури ухвалення рішення партії про 

участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах 

0868 Д проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо врегулювання окремих питань проходження державної 

служби 

0970 ДП пропозиції Президента України до Закону «Про внесення змін до Закону 

України «Про державну службу» щодо статусу працівників секретаріатів 

депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України» 

1012 П проект Закону про особливу процедуру усунення Президента України з 

поста (імпічмент) 

1052 Д проект Закону про внесення змін до Закону України «Про будівельні 

норми» щодо удосконалення нормування у будівництві 

1066 Д проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

перезавантаження влади 

1081 Д проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері 

будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері 

будівництва 

1123 Д Проект Закону про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною 

ініціативою 

 


