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ПРО ПЛАН РОБОТИ
Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

на період шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання 
(вересень 2021 року – січень 2022 року)

Розглянувши відповідно до статей 13, 41 Закону України “Про комітети 
Верховної Ради України” питання Про План роботи Комітету на період шостої   
сесії    Верховної   Ради України дев’ятого    скликання (вересень 2021 року – 
січень 2022 року) та заслухавши інформацію секретаря Комітету Д.Ісаєнка, 
Комітет вирішив:

1. Затвердити наступні Розділи Плану роботи Комітету з питань 
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального  розвитку 
та містобудування на період шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого 
скликання (вересень 2021 року – січень 2022 року), з подальшим врахуванням 
змін та доповнень до нього, а саме:

Розділ I. Підготовка проектів законодавчих актів на розгляд Верховної 
Ради України (Комітет є головним);

Розділ II. Законопроекти, які комітет має розглянути і подати свої 
пропозиції (Комітет не є головним);

Розділ III. Питання, які розглядаються Комітетом в порядку контролю за 
виконанням законів, постанов Верховної Ради України, власних рішень;

Розділ IV. Питання (з числа віднесених до відома Комітету), які 
пропонується розглянути на парламентських слуханнях та щотижневих 
«Годинах запитань до Уряду» (окремо).



2. Розділ V Плану роботи Комітету (Питання, які передбачається 
розглянути на виїзних засіданнях Комітету, виїзних комітетських слуханнях, 
круглих столах, конференції, семінари, «круглі столи», інші заходи, які будуть 
проводитися Комітетом або за його участю) затвердити на першому засіданні 
Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування у вересні 2021 року.

3. Народним депутатам України – членам Комітету надати у період з 
липня по вересень 2021 року пропозиції до Розділу V Плану роботи Комітету.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 
Комітету Д.Ісаєнка.
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