
 

 

 

 
 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ,  

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  

ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09 жовтня 2019 року 

Протокол № 6 

 

 

Про Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування з опрацювання та підготовки 

до другого читання проекту Закону України 

про місто Київ – столицю України (реєстр. № 2143-3) 
 

 

Заслухавши інформацію Голови Комітету А.Клочка щодо підготовки до 

другого читання проекту Закону України про місто Київ – столицю України 

(реєстр. № 2143-3 від 24.09.2019), поданого народними депутатами України 

Ткаченком О.В., Гуріним Д.О., Бондар Г.В., Арахамією Д.Г., Корнієнком О.С, 

Дундою О.А. та іншими і прийнятого Верховною Радою України за наслідками 

розгляду в першому читанні за основу 03 жовтня 2019 року, враховуючи 

важливість предмету регулювання законопроекту для забезпечення належного 

функціонування системи здійснення виконавчої влади та місцевого 

самоврядування у столиці України – місті Києві, необхідність системного і 

якісного опрацювання нормативного матеріалу та керуючись статтею 15 Закону 

України «Про комітети Верховної Ради України», Комітет  в и р і ш и в: 

1. Створити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування з опрацювання і підготовки до другого читання 

проекту Закону України про місто Київ – столицю України (реєстр. № 2143-3). 
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2. Призначити співголовами Робочої групи Голову Комітету, народного 

депутата України А.Клочка та голову підкомітету з питань місцевого 

самоврядування та органів самоорганізації населення, народного депутата 

України Д.Гуріна. 

3. Призначити заступниками співголів Робочої групи народних депутатів 

України В.Безгіна та Г.Боднар. 

4. Доручити співголовам Робочої групи сформувати персональний склад 

Робочої групи, надавши їм право, у разі необхідності, вносити зміни до її складу. 

5. Залучити до участі в роботі Робочої групи народних депутатів України, 

представників Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента України, 

Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої 

влади, Київської міської державної адміністрації, провідних асоціацій органів 

місцевого самоврядування, неурядових та міжнародних організацій, науковців, 

експертів. 

6. Доручити Робочій групі здійснити підготовку і опрацювання до другого 

читання проекту Закону України про місто Київ – столицю України з 

врахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та 

подати його на розгляд Комітету. 

7. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

 

 

Голова Комітету                                                                                  А.КЛОЧКО 


