
 

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ  
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування  
 
 

 

РІШЕННЯ 
 

від 18 березня 2020 року 

Протокол № 25 
 
 

Про підготовку проведення круглого столу  

«Агломерація як одна із форм співробітництва територіальних громад»  

(30 березня 2020 року) 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Заслухавши інформацію секретаря Комітету Д.Ісаєнка щодо необхідності 

проведення більш комплексного та всебічного обговорення низки змін до 

законодавства, що регулює питання утворення агломерацій як однієї з форм 

співробітництва територіальних громад в рамках круглого столу, передбаченого  

Планом роботи Комітету на період третьої сесії Верховної Ради України ІХ 

скликання (Рішення Комітету від 15 січня 2020 року, Протокол № 19), керуючись 

пунктом 5 частини першої статті 13, частиною четвертою статті 42 Закону України 

«Про комітети Верховної Ради України» та беручи до уваги, що в Україні 

запроваджено низку обмежувальних заходів задля запобігання розповсюдженню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 відповідно до рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 13.03.2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», введеного в дію Указом Президента 

України від 13.03.2020 року № 87 та постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі 

змінами), Комітет  в и р і ш и в: 

1. Утворити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 



містобудування для підготовки круглого столу «Агломерація як одна із форм 

співробітництва територіальних громад» (далі – Робоча група). 
 

2. Призначити керівником Робочої групи народного депутата України, 

голову підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіна. 

3. Доручити керівнику Робочої групи сформувати її персональний склад, 

залучивши до участі в роботі народних депутатів України, представників 

державних органів та органів місцевого самоврядування, міжнародних партнерів 

Комітету, неурядових організацій, науковців та експертів у сфері місцевого 

самоврядування та регіонального розвитку. Надати керівнику Робочої групи право, 

у разі необхідності, вносити зміни до її складу. 
 

4. Доручити Робочій групі розробити проекти програми та рекомендацій 

круглого столу, підготувати його регламент, сформувати список запрошених осіб, 

визначити черговість виступів учасників круглого столу та здійснити інші 

необхідні заходи з метою належного забезпечення його проведення. 

5. Доручити керівнику Робочої групи визначити дату проведення круглого 

столу в робочому порядку за погодженням з Головою Комітету після зняття 

обмежувальних заходів задля запобігання розповсюдженню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19. 
 

6. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на секретаря Комітету 

Д. Ісаєнка. 
 
 

 

Голова Комітету А.КЛОЧКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


