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РІШЕННЯ 
                                                         

Про Розклад засідань  

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

на грудень 2019 року 

________________________________________________________________ 

 

Заслухавши пропозиції Голови Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

А.Клочка щодо розкладу засідань Комітету на грудень 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 

грудень 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 грудень 2019 року 

 

4 грудня 2019 року (середа) 

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

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про добровільне 

об'єднання територіальних громад" (щодо спрощення процедури затвердження 

перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки 

Крим, областей) (реєстр. №2189, друге читання)  

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (реєстр. 

№2260, друге читання) 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

створення інституційного механізму здійснення громадського контролю за 

діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (реєстр. №2282, 

н.д. Г.Третьякова, В.Безгін, С.Гривко, Л.Білозір) 

4. Проект Закону про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною 

ініціативою (реєстр. №1123, н.д. В.Німченко, Н.Королевська, Ю.Солод, 

Н.Шуфрич, Ю.Іоффе, В.Рабінович) 

 

II. Інші питання 

 

5. Про діяльність напрямку з покращення якості надання адміністративних 

послуг для населення програми «U-LEAD з Європою» 

6. Інформація Директора Інституту громадянського суспільства А.Ткачука 

на тему: «Становлення законодавства про державну регіональну політику: етапи, 

результати, виклики»  

7. Інформація Керівника Групи радників з впровадження державної 

регіональної політики в Україні Програми «U-LEAD з  Європою» Ю.Третяка на 

тему: «Державна регіональна політика: проблеми реалізації та можливі шляхи їх 

вирішення» 

8. Про позаштатного консультанта Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування 

 

11 грудня 2019 року (середа) 

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

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону України «Про місто Київ – столицю України» (реєстр. 

№2143-3, друге читання) 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66939


18 грудня 2019 року (середа) 

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

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» (щодо передачі, припинення або тимчасового 

зупинення повноважень органів державного архітектурно-будівельного 

контролю) (реєстр. №0862, друге читання) 

2. Проект Закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону України 

«Про очищення влади» (реєстр. №2287, н.д. М.Бужанський) 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення державних гарантій для громадян, які проживають в гірських та 

високогірних населених пунктах  (реєстр. №2003, н.д. А.Шкрум, М.Волинець, 

В.Івченко, С.Соболєв, М.Цимбалюк, А.Пузійчук, О.Мейдич, Г.Немиря, 

В.Кабаченко, В.Наливайченко)  

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

стимулювання економічного розвитку та забезпечення соціальної стабільності 

гірських та високогірних населених пунктів  (реєстр. №2003-1, н.д. 

А.Лопушанський,  М.Княжицький) 

 

 

 

 

 


