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РІШЕННЯ 
                                                         

Про Розклад засідань  

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

на лютий 2020 року 

________________________________________________________________ 

 

Заслухавши пропозиції Голови Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

А.Клочка щодо розкладу засідань Комітету на лютий 2020 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 

лютий 2020 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 лютий 2020 року 

 

5 лютого  

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

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

 

1. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Рубіжне 

Луганської області (реєстр. №2643, КМУ, О.Гончарук)  

2. Проект Постанови про зміни в адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж Бахмутського району Донецької 

області (реєстр. №2703, КМУ, О.Гончарук) 

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

лібералізації державної політики у сфері державної реєстрації статутів 

територіальних громад та нормативно-правових актів місцевих державних 

адміністрацій (реєстр. №2641, КМУ, О.Гончарук) 
4. Проект Закону про надання будівельної продукції на ринку (реєстр. №2698, 

н.д. О.Шуляк, А.Клочко, І.Юнаков) 

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо підвищення якості управління багатоквартирними будинками та 

вдосконалення діяльності об'єднань співвласників багатоквартирного будинку 

(реєстр. №2606, н.д. А.Стріхарський) 

 

II. Інші 

6. Про інформацію Міністерства розвитку громад та територій України 

щодо стану підготовки та затвердження перспективних планів формування 

територій громад областей 

7. Про внесення змін до Рішення Комітету від 4 грудня 2019 року 

(протокол №10) «Про утворення Робочої групи Комітету з питань удосконалення 

нагородної справи України» 

8. Про календарний план проведення засідань Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування та його підкомітетів на період третьої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання (лютий – липень 2020 року) 

9. Про Звіт Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за другу сесію 



Верховної Ради України дев’ятого скликання  (вересень 2019 року - січень 2020 

року) 

10. Про результати законопроектної роботи підкомітетів Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування 
 

 

 

 

 

19 лютого  

(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 деяких законодавчих актів України 

щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у сфері 

містобудівної діяльності (реєстр. №2680, н.д. О.Шуляк, А.Клочко, О.Аліксійчук, 

А.Стріхарський та інші) 

2. 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)  

3. 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) 

4. Проект Закону про внесення змін до статті 46 Житлового кодексу 

Української РСР щодо позачергового забезпечення житлом осіб, які взяті ні 

облік до 01 січня 1993 року та проживають у житлі тимчасового призначення 

(реєстр. №2443, н.д. О.Літвінов, Ю.Здебський, Р.Каптєлов, А.Одарченко, 

М.Мезенцева, П.Сушко, Д.Микиша, А.Колісник, Є.Пивоваров) 

5. 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) 

Інші 

6. Про зняття з розгляду Комітету окремих питань щодо призначення 

позачергових місцевих виборів 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67391

