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Лозинський В.М. – Перший заступник Міністра розвитку громад та 

територій України; 

Макаров О.А. – народний депутат України; 

Мягкоход В.М. – директор Центрального Офісу впровадження 

децентралізаційної реформи Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України»; 

Негода В.А. – заступник Міністра розвитку громад та територій України; 

Олещенко А. – фахівець Державного підприємства «Український державний 

науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М.Білоконя; 

Павлюк О.В. – керівник експертної групи розвитку місцевого 

самоврядування Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, 

територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою 

Міністерства  розвитку громад та територій України;  

Плащенко Є.М. – генеральний директор Директорату просторового планування 

територій та архітектури  Міністерства  розвитку громад та територій України; 

Чернишов О.М. – Міністр  розвитку громад та територій України. 
 

*** 
 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до статті 591 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» щодо врегулювання конфлікту інтересів у 

діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (реєстр. 

№ 3034а, н.д. О.Макаров, Р.Лозинський, А.Клочко та інші). 

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

містобудівної діяльності» щодо Генеральної схеми планування території України 

(реєстр. № 3337, н.д. О.Дунда, В.М’ялик, Г.Бондар, Д.Гурін, Д.Чорний, В.Рубльов, 

В.Іванов та інші). 

ІІ. Організаційні питання 

3. Про пріоритети Міністерства розвитку громад та територій України у 

сфері реалізації державної регіональної політики та пріоритетні напрямки 

проектів на 2021 рік. 

ІІІ. Різне 

*** 
 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу. 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 6 

народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 
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Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 

Голова підкомітету з питань з питань організації державної влади, державної 

служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та 

нагород О.Корнієнко запропонував в розділі «Різне» обговорити питання щодо 

проведення, в рамках контрольної функції Комітету, аналізу практики 

застосування виборчого законодавства у діяльності державних органів під час 

проведення місцевих виборів в Україні. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував включити до проекту порядку 

денного засідання Комітету питання про внесення зміни до Рішення Комітету від 

3 червня 2020 року «Про утворення постійно діючої Робочої групи з питань  

впровадження реформи децентралізації влади в Україні». 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому з урахуванням 

висловлених пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому з урахуванням 

висловлених пропозицій. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 13 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 7 

народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до статті 591 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» щодо врегулювання конфлікту інтересів у 

діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (реєстр. 

№3034а, н.д. О.Макаров, Р.Лозинський, А.Клочко та інші). 

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

містобудівної діяльності» щодо Генеральної схеми планування території України 

(реєстр. № 3337, н.д. О.Дунда, В.М’ялик, Г.Бондар, Д.Гурін, Д.Чорний, В.Рубльов, 

В.Іванов та інші). 

ІІ. Організаційні питання 

3. Про внесення зміни до Рішення Комітету від 3 червня 2020 року  «Про 

утворення постійно діючої Робочої групи з питань  впровадження реформи 

децентралізації влади в Україні». 
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4. Про пріоритети Міністерства розвитку громад та територій України у 

сфері реалізації державної регіональної політики та пріоритетні напрямки 

проектів на 2021 рік. 

ІІІ. Різне 

 

*** 

 

1. 

СЛУХАЛИ:  інформацію народного депутата України О.Макарова про 

проект Закону України про внесення змін до статті 591 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» щодо врегулювання конфлікту інтересів у 

діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (реєстр. 

№ 3034а, н.д. О.Макаров, Р.Лозинський, А.Клочко та інші). 

Доповідач повідомив, що даний законопроект внесений з метою вирішення 

існуючих колізій у законодавстві щодо врегулювання конфлікту інтересів у 

діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. 

Законопроектом вносяться зміни до статті 591 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до яких пропонується частину першу 

викласти в новій редакції та визначити, що врегулювання конфлікту інтересів у 

діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 

здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». 

Голова підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів 

самоорганізації населення Д.Гурін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України відповідно до 

пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Закону України про внесення змін до статті 591 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (реєстр. № 3034а від 

27.08.2020), поданий народними депутатами України О.Макаровим, 

Р.Лозинським, А.Клочком, О.Устіновою та іншими народними депутатами 

України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; народний депутат України О.Макаров; заступник керівника 

Департаменту з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та 

обмежень щодо запобігання корупції Національного агентства з питань 

запобігання корупції Т.Гетманцева. 

Членами Комітету було взято до відома, що: 

- Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» у висновку на законопроект звертає увагу, що в ньому, зокрема, не 

враховано вимоги частини першої статті 35 Закону України «Про запобігання 

корупції» та вказує на необхідність доопрацювання законопроекту; 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

своєму висновку висловлює низку зауважень до законопроекту та вважає, що  він 

потребує доопрацювання. 
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Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України проект Закону України про внесення змін до статті 591 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» щодо врегулювання конфлікту інтересів 

у діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (реєстр. 

№ 3034а від 27.08.2020), поданий народними депутатами України О.Макаровим, 

Р.Лозинським, А.Клочком, О.Устіновою та іншими народними депутатами 

України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 13 народних депутатів України, «Утримались» – 2 народні депутати 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 5 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

-  рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Закону України про внесення змін до статті 591 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів  (реєстр. № 3034а 

від 27.08.2020), поданий народними депутатами України О.Макаровим, 

Р.Лозинським, А.Клочком, О.Устіновою та іншими народними депутатами 

України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти в цілому з 

необхідним техніко-юридичним доопрацюванням; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України із 

співдоповіддю з цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення Д.Гуріну. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Закону України про внесення змін до статті 591 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів  (реєстр. № 3034а від 

27.08.2020), поданий народними депутатами України О.Макаровим, Р.Лозинським, 

А.Клочком, О.Устіновою та іншими народними депутатами України, за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому. 

2. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України із 

співдоповіддю з цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення Д.Гуріну. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України, «Утримались» – 3 народні депутати 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 3 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань будівництва та 

проектування О.Дунди про проект Закону України про внесення змін до Закону 
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України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо Генеральної схеми 

планування території України (реєстр. № 3337, н.д. О.Дунда, В.М’ялик, Г.Бондар, 

Д.Гурін, Д.Чорний, В.Рубльов, В.Іванов та інші). 

Доповідач повідомив, що даним законопроектом передбачено внесення змін 

до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», які з 

урахуванням змін у просторовому розвитку держави, зовнішніх викликів, що 

стоять перед Україною сьогодні, та розвитку технологічно-методологічних 

підходів до управління територіальним розвитком, дозволять започаткувати 

роботу над розробленням нової Генеральної схеми та переведенням її на сучасну 

технологічну основу. Це забезпечить інтерактивне використання матеріалів 

Генеральної схеми для управління розвитком держави. 

Прийняття проекту закону створить підґрунтя для функціонування 

Генеральної схеми на основі провідних геоінформаційних технологій, формуючи 

каркас для національної геоінформаційної системи узгодженого та прозорого 

управління державою. Генеральна схема територій України має стати 

інтерактивним, динамічним інструментом управління територіальним розвитком 

держави задля оптимального узгодження всіх галузевих стратегій та 

загальнодержавних цілей у просторовому вимірі. 

 О.Дунда вказав, що положення законопроекту спрямовані на визначення 

термінів, основних засад планування території на державному рівні, порядку 

прийняття рішення про розроблення Генеральної схеми, визначення розробника, 

замовника, переліку вихідних даних, порядку реалізації містобудівної 

документації на державному рівні, зокрема, визначення інструментів реалізації та 

моніторингу Генеральної схеми. 

 Голова підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних 

відносин у межах територій забудови Г.Бондар оголосила пропозицію підкомітету 

– запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» щодо Генеральної схеми планування території України (реєстр. 

№3337 від 14.04.2020 року), поданий народним депутатом України О.Дундою та 

іншими, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; Перший заступник Міністра розвитку громад та територій 

України В.Лозинський. 

Членами Комітету було взято до відома, що: 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

своєму висновку від 22.10.2020 року, підтримуючи в цілому ідею включення до 

Закону базових положень стосовно Генеральної схеми, що сприятиме 

вдосконаленню правового регулювання у сфері містобудівної діяльності, 

водночас, висловило щодо його змісту низку зауважень, частину з яких можливо 

врахувати при підготовці законопроекту до другого читання; 

- Комітет з питань бюджету у своєму висновку від 18.06.2020 року зазначив, 

що у разі прийняття відповідного закону після 15 липня 2020 року – він має 

вводитися в дію не раніше 1 січня 2022 року (або 1 січня наступного за цим року 

залежно від часу прийняття закону); 
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- Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом у висновку 

від 30.09.2020 року визнав положення законопроекту такими, що регулюються 

національним законодавством країн-членів Європейського Союзу та не 

підпадають під дію міжнародно-правових зобов’язань України у сфері 

європейської інтеграції. 

Перший заступник Міністра розвитку громад та територій України 

В.Лозинський поінформував присутніх, що Міністерство підтримує прийняття 

вказаного законопроекту, однак, наголосив на деяких його недоліках, що можуть 

бути вирішені шляхом внесення поправок під час підготовки законопроекту до 

другого читання. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

щодо Генеральної схеми планування території України (реєстр. № 3337 від 

14.04.2020 року), поданий народним депутатом України О.Дундою та іншими, за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу; 

- зважаючи на необхідність комплексного доопрацювання законопроекту, 

звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити під час 

розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні про необхідність внесення 

пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або 

суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту 

та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні 

та відповідають предмету правового регулювання законопроекту; 

- рекомендувати Верховній Раді України скоротити наполовину строк 

подання суб’єктами права законодавчої ініціативи пропозицій і поправок при 

підготовці законопроекту до другого читання; 

- визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови 

Г.Бондар. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

щодо Генеральної схеми планування території України (реєстр. № 3337 від 

14.04.2020 року), поданий народним депутатом України О.Дундою та іншими, за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

2. Зважаючи на необхідність комплексного доопрацювання законопроекту, 

звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України під 

час розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні про необхідність 

внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок 

та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин 

законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду 
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в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання 

законопроекту. 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини другої 

статті 116 Регламенту Верховної Ради України скоротити наполовину строк 

подання суб’єктами права законодавчої ініціативи пропозицій і поправок при 

підготовці законопроекту до другого читання. 

4. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови 

Г.Бондар. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 16 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 4 

народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету А.Клочка про внесення зміни до 

Рішення Комітету від 3 червня 2020 року  «Про утворення постійно діючої Робочої 

групи з питань  впровадження реформи децентралізації влади в Україні». 

Доповідач вказав на необхідність включити до складу заступників керівника 

постійно діючої Робочої групи з питань впровадження реформи децентралізації 

влади в Україні голову підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів 

самоорганізації населення Д.Гуріна. У зв’язку із зазначеним потрібно внести зміни 

до Рішення Комітету від 3 червня 2020 року «Про утворення постійно діючої 

Робочої групи з питань  впровадження реформи децентралізації влади в Україні». 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- внести зміну до Рішення Комітету від 3 червня 2020 року «Про утворення 

постійно діючої Робочої групи з питань впровадження реформи децентралізації 

влади в Україні», виклавши пункт 2 в такій редакції: 

«2. Визначити заступниками керівника Робочої групи народних депутатів 

України, голову підкомітету з питань організації державної влади, державної 

служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та 

нагород О.Корнієнка, голову підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна та голову підкомітету з питань місцевого 

самоврядування та органів самоорганізації населення Д.Гуріна». 

- контроль за виконанням даного Рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Внести зміну до Рішення Комітету від 3 червня 2020 року «Про утворення 

постійно діючої Робочої групи з питань впровадження реформи децентралізації 

влади в Україні», виклавши пункт 2 в такій редакції: 

«2. Визначити заступниками керівника Робочої групи народних депутатів 

України, голову підкомітету з питань організації державної влади, державної 
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служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та 

нагород О.Корнієнка, голову підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна та голову підкомітету з питань місцевого 

самоврядування та органів самоорганізації населення Д.Гуріна». 

2. Контроль за виконанням даного Рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 2 

народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

  

*** 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував голові підкомітету з питань 

місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення Д.Гуріну 

призначити на 11 листопада засідання постійно діючої Робочої групи з питань 

впровадження реформи децентралізації влади в Україні щодо обговорення та 

розробки нової редакції Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

 

4. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Заступника Міністра розвитку громад та 

територій України І.Лукері про пріоритети Міністерства розвитку громад та 

територій України у сфері реалізації державної регіональної політики та 

пріоритетні напрямки проектів на 2021 рік. 

Доповідач зазначив, що основними національними пріоритетами державної 

регіональної політики (далі – ДРП) є територіальна згуртованість, економічний 

розвиток регіонів та окремих територій, людський розвиток та доступність 

якісних послуг. 

І.Лукеря вказав на пріоритетні завдання ДРП: 

- трирівнева система планування, яка складається із Державної стратегії 

регіонального розвитку до 2027 р. та Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 рр., 

регіональних стратегій розвитку та стратегій розвитку громад; 

- ефективне державне фінансування стратегічно важливих проектів за 

допомогою прозорого відбору проектів, комплексній онлайн системі відбору та 

інвестиційній мапі регіонів; 

- створення комплексної системи моніторингу громад (тратегії та проекти, 

соціально-економічні показники); 

- гармонізація законодавства з регіонального розвитку з секторальним 

законодавством; 

- створення міжвідомчої координаційної комісії з ДРП та Агенції 

регіонального розвитку; 

- збільшення Державного фонду регіонального розвитку; 
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- забезпечення справедливого розподілу коштів між регіонами ; 

- розвиток інфраструктури громад. 

Щодо законодавчих ініціатив то важливими є напрацювання комплексних 

змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики» та 

оновлення редакцій Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» та 

Закону України «Про транскордонне співробітництво». 

Доповідач зазначив, що пропонується наступний розподіл коштів 

Державного фонду регіонального розвитку: 

- 50 % - фінансування Державної стратегії регіонального розвитку; 

- 30% - фінансування Регіональних стратегій розвитку; 

- 20% - фінансування програм і проектів сільських, селищних, міських рад 

відповідно до програм соціально-економічного розвитку відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- взяти інформацію до відома; 

- підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів, який 

очолює В.Рубльов, запропонувати Комітету спільний з Міністерством план дій по 

питанням законодавчого регулювання регіональної політики на 2021 рік. 

Інформацію взято до відома. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

 

Різне. 

 

Члени Комітету зазначили, що 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися 

місцеві вибори за новим Виборчим кодексом України, у зв’язку з чим є 

необхідність в рамках контрольної функції Комітету здійснити аналіз такої 

практики з метою виявлення проблем у застосуванні законодавства про місцеві 

вибори та усунення його недоліків. 

Зокрема, голова підкомітету з питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород О.Корнієнко запропонував звернутися до Центральної 

виборчої комісії стосовно надання рекомендацій ЦВК щодо проблематики 

застосування законодавства про вибори під час проведення місцевих виборів в 

Україні у 2020 році. 

Доцільність запропонованої ініціативи підтримала Заступник Голови 

Комітету, голова підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії А.Загоруйко. Проте вона вказала, що для аналізу 

організаційно-правових засад проведення місцевих виборів у 2020 році необхідно 

дочекатись завершення всіх виборчих процесів з чергових місцевих виборів (адже 

попереду ще повторне голосування та повторні місцеві вибори), звітів 

міжнародних та національних місій зі спостереження за виборами, а вже потім 
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залучити членів Центральної виборчої комісії, асоціації органів місцевого 

самоврядування, громадські організації та експертів і в подальшому створити на 

базі Комітету робочу групу з вдосконалення положень Виборчого кодексу 

України в частині організації та проведення місцевих виборів. 

Пропозицію підтримано. 

 

 

 

 

Голова Комітету                     ______________             А.КЛОЧКО 

 
 

Секретар Комітету                ______________                      Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

4 листопада 2020 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до статті 591 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» щодо врегулювання конфлікту інтересів у 

діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (реєстр. 

№ 3034а, н.д. О.Макаров, Р.Лозинський, А.Клочко та інші). 

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

містобудівної діяльності» щодо Генеральної схеми планування території України 

(реєстр. № 3337, н.д. О.Дунда, В.М’ялик, Г.Бондар, Д.Гурін, Д.Чорний, В.Рубльов, 

В.Іванов та інші). 

ІІ. Організаційні питання 

3. Про внесення зміни до Рішення Комітету від 3 червня 2020 року «Про 

утворення постійно діючої Робочої групи з питань впровадження реформи 

децентралізації влади в Україні». 

4. Про пріоритети Міністерства розвитку громад та територій України у 

сфері реалізації державної регіональної політики та пріоритетні напрямки 

проектів на 2021 рік. 

ІІІ. Різне 


