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РІШЕННЯ 
 

від 19 лютого 2020 року 

Протокол № 22 

                                                         
 

Про Розклад засідань  

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

на березень 2020 року 

________________________________________________________________ 

 

Заслухавши пропозиції Голови Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

А.Клочка щодо розкладу засідань Комітету на березень 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 

березень 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 березень 2020 року 

4 березня 

 

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

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про засади адміністративно-територіального устрою 

України (реєстр. №2804, КМУ, О.Гончарук)  

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

щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних 

послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в 

електронній формі (реєстр. №2679, н.д. А.Клочко, Л.Білозір, М.Кучер, В.Колюх, 

О.Качура, В.Безгін, А.Загоруйко, О.Федієнко, В.Чорний, О.Аліксійчук, 

М.Крячко, В.Подгорна, О.Колєв) 

Інші 

3. Про обговорення Концепцій змін до законодавства про місцеве 

самоврядування та про місцеві державні адміністрації 

4. Про внесення змін до Плану роботи Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування на період третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання (лютий – липень 2020 року) щодо проведення 13 квітня 2020 року 

круглого столу «Комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого 

житлового фонду: проблеми та перспективи». 

 

18 березня  

(м. Київ, Міжнародний виставковий центр, 
Броварський проспект, 15 

павільйон 1А, 2 поверх) 

 

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 внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (реєстр. 

№2822, н.д. Р.Требушкін) 

Інші 

3. Про практику застосування законів України «Про енергетичну 

ефективність будівель» та «Про Фонд енергоефективності» 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67789

