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Про Розклад засідань  

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

на 4 - 29 листопада 2019 року 

________________________________________________________________ 

 

Заслухавши пропозиції Голови Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

А.Клочка щодо розкладу засідань Комітету на 4 - 29 листопада 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 

4 - 29 листопада 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 
 

  



 

Р О З К Л А Д 

Засідань  Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

на 4- 29  листопада 2019 року 

 

13 листопада 2019 року (середа) 

(вул. М.Грушевського, 18/2, кімн. №11, о 15:00) 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

 

1. Пропозиції Президента до Виборчого кодексу України (реєстр. №0978, 

перехідний) 

2. 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) (реєстр. 

№0863, друге читання) 

3. Проект Закону про внесення зміни до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» щодо покращення інвестиційних можливостей у сфері 

виробництва електричної енергії з альтернативних джерел (реєстр. №0859, друге 

читання) 

 

 

II. Інші питання 

4. Про Рекомендації круглого столу Комітету «Інституціалізація лобіювання в 

Україні», який відбувся 28 жовтня 2019 року 

5. Про Рекомендації комітетських слухань «Захист інвестицій в житлову 

нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих інвесторів», які 

відбулися 4 листопада 2019 року 

6. Інформація Ю.Ганущака, директора ГО «Інститут розвитку територій «Про 

подальші кроки по проведенню реформи територіальної організації влади» 

7. Про позаштатного консультанта Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування 

 

 

 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66849

