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Заболотний А.В. – заступник Голови Національного агентства України з 

питань державної служби; 

Каменчук О.М. – керівник експертної групи координації адміністративних 

послуг та адміністративних процедур Директорату публічної адміністрації 

Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Кімак В.В. – голова Самбірської районної ради Львівської області, член 

Правління Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

«Українська асоціація районних та обласних рад»; 

Козачок Я.В. – генеральний директор Директорату з питань регіональної 

політики Офісу Президента України; 

Козловська Н.В. – заступник Міністра розвитку громад та територій 

України; 

Коліушко І.Б. – голова правління Центру політико-правових Реформ; 

Корень О.В. – директор Департаменту політики міжбюджетних відносин 

та місцевих бюджетів Міністерства фінансів України; 

Коток Ю.Ю – державний експерт Директорату з питань розвитку місцевого 

самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-

територіального устрою Міністерства розвитку громад та територій України; 

Медуниця О.В. – голова постійної комісії з питань бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестиційної політики, міжнародного та 

міжрегіонального співробітництва Сумської обласної ради; 

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; 

Постівий С.О. – Член Центральної виборчої комісії; 

Рабчинська Л.С. – заступник Міністра цифрової трансформації України; 

Сілич А.Ю. – Вугледарський міський голова Волноваського району 

Донецької області; 

Слободяник І.Л. – виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громад; 

Улютін Д.В. – Перший заступник Міністра фінансів України; 

Шаршов С.І. – генеральний директор Директорату з питань розвитку 

місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-

територіального устрою Міністерства розвитку громад та територій України. 

 

*** 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

1. Проект Закону про Державний бюджет України на 2022 рік (реєстр. 

№6000, КМУ, Д.Шмигаль). 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

2. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Вугледара 

Волноваського району Донецької області (реєстр. №5858, КМУ, Д.Шмигаль). 
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3. Проект Закону про порядок вирішення питань адміністративно-

територіального устрою України (реєстр. №4664, КМУ, Д.Шмигаль). 

ІІІ. Організаційні питання 

4. Про Рекомендації круглого столу «Доступні адміністративні послуги як 

індикатор реформи децентралізації», який відбувся 7 липня 2021 року. 

ІV. 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. 

На момент голосування на засіданні присутні 18 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 

Пропозицій не надійшло. 

 

Очільник Комітету запропонував визначитися шляхом голосування щодо 

прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

На момент голосування на засіданні присутні 18 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 *** 

 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

1. Проект Закону про Державний бюджет України на 2022 рік (реєстр. 

№6000, КМУ, Д.Шмигаль). 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

2. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Вугледара 

Волноваського району Донецької області (реєстр. №5858, КМУ, Д.Шмигаль). 
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3. Проект Закону про порядок вирішення питань адміністративно-

територіального устрою України (реєстр. №4664, КМУ, Д.Шмигаль). 

ІІІ. Організаційні питання 

4. Про Рекомендації круглого столу «Доступні адміністративні послуги як 

індикатор реформи децентралізації», який відбувся 7 липня 2021 року. 

ІV. Різне 

 

*** 
 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Міністра фінансів України 

Д.Улютіна про проект Закону України про Державний бюджет України на 2022 

рік (реєстр. №6000, КМУ, Д.Шмигаль). 

Доповідач ознайомив присутніх народних депутатів України - членів 

Комітету із основними положеннями законопроекту в межах предмету відання 

Комітету. 

Д.Улютін вказав, що відповідно до поданого проекту обсяг фінансового 

ресурсу місцевих бюджетів на 2022 рік становить 587 567 млн грн, у тому числі 

за: загальним фондом – 536 100,4 млн грн; спеціальним фондом – 51 466,6 млн 

гривень.  

Прогнозний обсяг доходів місцевих бюджетів визначено у сумі 415 209,5 

млн грн, у тому числі за: загальним фондом – 390 389,6 млн грн; спеціальним 

фондом – 24 819,9 млн гривень. 

З урахуванням реверсної дотації, яка перераховується місцевими 

бюджетами до державного бюджету, доходи місцевих бюджетів на 2022 рік 

становитимуть 404 416,7 млн грн, у тому числі: загального фонду – 379 596,7 млн 

гривень. 

Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів на 

2022 рік здійснено щодо: 24 обласних бюджетів окремо за надходженням 

податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств; 1 438 

бюджетів територіальних громад за надходженнями податку на доходи фізичних 

осіб. 

За результати розрахунку обсяг базової дотації, яка надаватиметься 

місцевим бюджетам з державного бюджету, у 2022 році становить 16 294,2 млн 

грн, обсяг реверсної дотації, яка перераховуватиметься з місцевих бюджетів до 

державного бюджету – 10 792,8 млн гривень. 

Перший заступник міністра зазначив, що загалом обсяг міжбюджетних 

трансфертів, що надаються з державного бюджету місцевим бюджетам, 

передбачено у сумі 172 357,6 млн грн, у тому числі із загального фонду на: 

освітню субвенцію – 108 043,8 млн грн; 

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 

здоров’я – 2 190,4 млн грн; 

забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти – 1 500 млн грн; 

розроблення комплексних планів просторового розвитку територій 

територіальних громад – 187,7 млн грн; 

розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг – 231 млн грн; 
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розвиток спортивної інфраструктури, у тому числі реконструкцію, 

будівельно-ремонтні роботи об`єктів закладів фізичної культури і спорту, що 

забезпечують розвиток резервного спорту, льодових палаців/арен та стадіонів – 

650 млн грн; 

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 500 млн грн; 

справедливу трансформацію вугільних регіонів України – 118 млн грн. 

проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів – 26 млн гривень. 

Також доповідач повідомив, що на забезпечення окремих видатків 

районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень, передбачено 

субвенцію у сумі 154,4 млн грн. 

Обсяг державної фінансової підтримки на реалізацію інвестиційних 

програм і проектів регіонального розвитку на наступний рік передбачається за 

рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в сумі 11 205 млн грн. 

Для розбудови системи державної підтримки транскордонного 

співробітництва у проекті передбачено фінансування в обсязі 60 млн грн. 

 

Голова підкомітету з питань з питань регіональної політики та місцевих 

бюджетів В.Рубльов поінформував, що підкомітетом було опрацьовано 

звернення всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, 

Міністерства розвитку громад та територій України, Центральної виборчої 

комісії щодо необхідності забезпечення у 2022 році необхідним фінансовим 

ресурсом місцевого самоврядування та окремих заходів, які спрямовані на 

реалізацію реформ у сферах політик, за які відповідають зазначені державні 

органи.  

Зважаючи на вказані звернення, Головою Комітету А.Клочком 28 та 30 

вересня 2021 року були скеровані до Комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету згідно з частиною першою статті 156 Регламенту Верховної Ради 

України пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2022 рік» (реєстр. № 6000). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; Перший заступник Міністра фінансів України Д.Улютін; 

голова Самбірської районної ради Львівської області, член Правління 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Українська 

асоціація районних та обласних рад» В.Кімак; голова постійної комісії з питань 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, 

міжнародного та міжрегіонального співробітництва Сумської обласної ради 

О.Медуниця; виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громад 

І.Слободяник. 

  

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- підтримати пропозиції до проекту Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2022 рік» (реєстр. № 6000), скеровані ним 28 та 30 вересня 
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2021 року до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету згідно з 

частиною першою статті 156 Регламенту Верховної Ради України; 

- уповноважити народного депутата України, голову підкомітету з питань 

регіональної політики та місцевих бюджетів В.Рубльова представити позицію 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування при розгляді зазначених пропозицій у 

Комітеті з питань бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати пропозиції до проекту Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2022 рік» (реєстр. № 6000), скеровані Головою Комітету 

А.Клочком 28 та 30 вересня 2021 року до Комітету Верховної Ради України з 

питань бюджету згідно з частиною першою статті 156 Регламенту Верховної 

Ради України (додаються). 

2. Уповноважити народного депутата України, голову підкомітету з питань 

регіональної політики та місцевих бюджетів В.Рубльова представити позицію 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування при розгляді зазначених пропозицій у 

Комітеті з питань бюджету. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 

«Утримались» – 3 народні депутати України; 

«Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра розвитку громад та 

територій України  В.Негоди про проект Постанови Верховної Ради України про 

зміну і встановлення меж міста Вугледара Волноваського району Донецької 

області (реєстр. №5858, КМУ, Д.Шмигаль). 

За словами доповідача зазначений проект Постанови внесений з метою 

упорядкування адміністративно-територіального устрою, фактичного та 

юридичного закріплення меж міста Вугледара Волноваського району Донецької 

області, зокрема створення повноцінного життєвого середовища та сприятливих 

умов територіального розвитку міста, забезпечення ефективного використання 

потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-

культурної цінності, з урахуванням інтересів власників земельних ділянок та 

землекористувачів. 

Проектом Постанови пропонується змінити межі міста Вугледара 

Волноваського району Донецької області, збільшивши територію міста на 

32,8717 гектара земель, і затвердити територію міста Вугледара Волноваського 

району Донецької області загальною площею 582 гектари земель. 

Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Вугледара 

Волноваського району Донецької області погоджено Вугледарською міською, 
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Волноваською районною радами, Волноваською районною державною 

адміністрацією та Донецькою обласною державною адміністрацією, обласною 

військово-цивільною адміністрацією. 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект 

Постанови Верховної Ради України про зміну і встановлення меж міста 

Вугледара Волноваського району Донецької області (реєстр. № 5858 від 

19.08.2021), поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду 

прийняти в цілому. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, заступник Міністра розвитку громад та територій України  

В.Негода; Вугледарський міський голова Волноваського району Донецької 

області А.Сілич. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної 

Ради України про зміну і встановлення меж міста Вугледара Волноваського 

району Донецької області (реєстр. № 5858 від 19.08.2021), поданий Кабінетом 

Міністрів України, за наслідками розгляду прийняти в цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду даного питання доручити народному депутату України, голові 

підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого 

самоврядування В.Безгіну. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж міста Вугледара Волноваського району 

Донецької області (реєстр. № 5858 від 19.08.2021), поданий Кабінетом Міністрів 

України, за наслідками розгляду прийняти в цілому. 

2. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

під час розгляду даного питання народному депутату України, голові 

підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого 

самоврядування В.Безгіну. 

На момент голосування на засіданні присутні 19 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра розвитку громад та 

територій України  В.Негоди про проект Закону України про порядок вирішення 

питань адміністративно-територіального устрою України (реєстр. №4664, КМУ, 

Д.Шмигаль). 
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Доповідач повідомив, що зазначений законопроект внесений з метою 

законодавчого визначення основних засад адміністративно-територіального 

устрою України, порядку утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж 

адміністративно-територіальних одиниць та вирішення інших питань 

адміністративно-територіального устрою України. 

Законопроектом також пропонується внести зміни до законів України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій», «Про регулювання 

містобудівної діяльності», «Про військово-цивільні адміністрації», «Про 

стратегічну екологічну оцінку», а також до Земельного кодексу України та до 

Регламенту Верховної Ради України. 

Народні депутати України - члени Комітету, підтримуючи в цілому 

необхідність законодавчого врегулювання проблематики адміністративно-

територіального устрою України, водночас, звернули увагу на ряд недоліків, які 

містить зазначений законопроект: 

- законопроектом пропонується визначити, що село, селище, місто є 

адміністративно-територіальними одиницями базового рівня (абзац четвертий 

частини першої статті 5 законопроекту). Разом з тим села, селища та міста самі 

по собі не можуть бути адміністративно-територіальними одиницями, оскільки 

більшість з них не відповідає поняттю адміністративно-територіальної одиниці 

як компактної частини єдиної території України з визначеними в установленому 

цим Законом порядку межами, що є просторовою основою для організації та 

діяльності органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування. На 

сьогодні просторовою основою для формування органів державної влади та/або 

органів місцевого самоврядування на базовому рівні є території територіальних 

громад, до складу яких входять території міст або території декількох сіл, селищ, 

міст; 

- дискусійними є положення законопроекту стосовно наділення Кабінету 

Міністрів України повноваженнями щодо встановлення (зміни) меж сіл, селищ, 

визначення адміністративних центрів територіальних громад. Передача таких 

повноважень Уряду не відповідає принципу субсидіарності та є нелогічними з 

точки зору управління територією територіальних громад відповідними 

органами місцевого самоврядування; 

- законопроектом пропонується наділити Уряд повноваженнями щодо 

затвердження (в тому числі зміни конфігурації) територій територіальних 

громад. Разом з тим, законопроект не містить чітких підстав та критеріїв при 

яких здійснюється така зміна конфігурації території територіальної громади; 

- у законопроекті також відсутні положення щодо припинення 

повноважень органів місцевого самоврядування, припинення їх як юридичних 

осіб, визначення особливостей правонаступництва майна, прав та обов’язків 

таких органів місцевого самоврядування у зв’язку із змінами в адміністративно-

територіальному устрої України, що не відповідає принципу верховенства права, 

складовою якого є вимога забезпечення правової визначеності та ясності закону. 

Зважаючи на перелічені недоліки законопроекту, голова підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 

В.Безгін запропонував Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект 
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Закону України про порядок вирішення питань адміністративно-територіального 

устрою України (реєстр. № 4664), поданий Кабінетом Міністрів України, за 

наслідками розгляду в першому читанні направити до Комітету для підготовки 

на повторне перше читання з урахуванням необхідності доопрацювання 

основних його положень. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; заступник Міністра розвитку громад та територій України  

В.Негода. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України проект Закону України про порядок вирішення питань адміністративно-

територіального устрою України (реєстр. № 4664), поданий Кабінетом Міністрів 

України, за наслідками розгляду в першому читанні направити до Комітету з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування для підготовки на повторне перше читання з 

урахуванням необхідності доопрацювання основних його положень в частині: 

- передачі органам місцевого самоврядування повноважень щодо 

встановлення (зміни) меж сіл, селищ; 

- визначення підстав та порядку затвердження (в тому числі зміни 

конфігурації) територій територіальних громад; 

- внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» щодо припинення повноважень органів місцевого самоврядування, 

припинення їх як юридичних осіб, визначення особливостей правонаступництва 

майна, прав та обов’язків таких органів місцевого самоврядування у зв’язку зі 

змінами в адміністративно-територіальному устрої України; 

- доопрацювання інших його положень. 

Також Очільник Комітету запропонував визначити співдоповідачем з 

цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народного 

депутата України, голову підкомітету з питань адміністративно-територіального 

устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою 

України (реєстр. № 4664), поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідками 

розгляду в першому читанні направити до Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування для підготовки на повторне перше читання з урахуванням 

необхідності доопрацювання основних його положень в частині: 

- передачі органам місцевого самоврядування повноважень щодо 

встановлення (зміни) меж сіл, селищ; 

- визначення підстав та порядку затвердження (в тому числі зміни 

конфігурації) територій територіальних громад; 

- внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» щодо припинення повноважень органів місцевого самоврядування, 
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припинення їх як юридичних осіб, визначення особливостей правонаступництва 

майна, прав та обов’язків таких органів місцевого самоврядування у зв’язку зі 

змінами в адміністративно-територіальному устрої України; 

- доопрацювання інших його положень. 

2. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України визначити народного депутата України, голову підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 

В.Безгіна. 

На момент голосування на засіданні присутні 19 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 

«Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративних 

послуг та адміністративних процедур Л.Білозір про Рекомендації круглого столу 

«Доступні адміністративні послуги як індикатор реформи децентралізації», який 

відбувся 7 липня 2021 року. 

Доповідач поінформувала, що за пропозиціями учасників заходу 

підготовлено відповідні Рекомендації для Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції 

України, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства соціальної 

політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства розвиту 

громад та територій України, Міністерства аграрної політики України, 

Державної міграційної служби України, головам обласних державних 

адміністрацій, органам місцевого самоврядування та їх асоціаціям. 

Голова підкомітету Л.Білозір оголосила пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету схвалити Рекомендації круглого столу на тему 

«Доступні адміністративні послуги як індикатор реформи децентралізації» та 

направити їх всім зацікавленим сторонам для врахування висловлених у ході 

обговорення пропозицій щодо удосконалення процесу організації надання 

адміністративних послуг та функціонування центрів надання адміністративних 

послуг. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- схвалити Рекомендації круглого столу у Комітеті Верховної Ради України 

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,  регіонального 

розвитку та містобудування на тему «Доступні адміністративні послуги як 

індикатор реформи децентралізації»; 
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- направити Рекомендації всім зацікавленим сторонам для врахування 

висловлених у ході обговорення пропозицій щодо удосконалення процесу 

організації надання адміністративних послуг та функціонування центрів надання 

адміністративних послуг; 

- контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити Рекомендації круглого столу у Комітеті Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,  

регіонального розвитку та містобудування на тему «Доступні адміністративні 

послуги як індикатор реформи децентралізації» (додаються). 

2. Направити Рекомендації всім зацікавленим сторонам для врахування 

висловлених у ході обговорення пропозицій щодо удосконалення процесу 

організації надання адміністративних послуг та функціонування центрів надання 

адміністративних послуг. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

На момент голосування на засіданні присутні 15 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

 

Голова Комітету                      ______________             А.КЛОЧКО 

 
 

Секретар Комітету                 ______________    Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

6 жовтня 2021 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

1.  Проект Закону про Державний бюджет України на 2022 рік (реєстр. 

№6000, КМУ, Д.Шмигаль). 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

2. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Вугледара 

Волноваського району Донецької області (реєстр. №5858, КМУ, Д.Шмигаль). 

3. Проект Закону про порядок вирішення питань адміністративно-

територіального устрою України (реєстр. №4664, КМУ, Д.Шмигаль). 

ІІІ. Організаційні питання 

4. Про Рекомендації круглого столу «Доступні адміністративні послуги як 

індикатор реформи децентралізації», який відбувся 7 липня 2021 року. 

ІV. Різне 

 


