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

 регіонального  розвитку  та  містобудування
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел./факс: 255-32-05, 255-20-75    

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 січня 2022 року
Протокол № 87

Про Розклад засідань 
Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

на лютий 2022 року

Заслухавши пропозиції Голови Комітету з питань організації державної 
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 
А.Клочка щодо розкладу засідань Комітету на лютий 2022 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 лютий 2022 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
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Підписувач:Клочко Андрій Андрійович
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Додаток

Р О З К Л А Д
Засідань  Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

2 лютого, 11:00

у режимі відеоконференції на платформі ZOOM 
у порядку, передбаченому Законом України «Про комітети Верховної Ради 

України» із застосуванням пункту 4 Розділу VIII Прикінцевих положень

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з 
прийняттям Закону України “Про всеукраїнський референдум” (реєстр. №5875, 
КМУ, Д.Шмигаль) (А.Загоруйко)

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” щодо розподілу повноважень органів місцевого 
самоврядування у зв'язку зі зміною адміністративно-територіального устрою 
(реєстр. №6281, КМУ, Д.Шмигаль) (В.Безгін)

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
децентралізації та розмежування повноважень органів місцевого 
самоврядування та органів виконавчої влади у зв'язку зі зміною 
адміністративно-територіального устрою (реєстр. №6282, КМУ, Д.Шмигаль) 
(В.Безгін)

4. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів (А.Загоруйко)

IІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним

5. Проект Закону про запобігання та протидію загрозам національній 
безпеці України у сфері громадянства (реєстр. №6369, ПУ, В.Зеленський) 
(А.Загоруйко) 

6. Проект Закону про запобігання та протидію загрозам національній 
безпеці України у сфері громадянства (реєстр. №6369-1, н.д. О.Дунда, В.Поляк) 
(А.Загоруйко) 



16 лютого, 14:30

 вул. М.Грушевського, 18/2, кімн. №11

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про благоустрій 
населених пунктів” щодо встановлення пам'ятних знаків, меморіальних та 
інформаційних дощок на території населених пунктів з метою увічнення 
пам'яті осіб, які брали участь у захисті Батьківщини (реєстр. №6483, КМУ, 
Д.Шмигаль) (Г.Бондар)

2. Проект Закону про публічні консультації (реєстр. №4254, друге читання) 
(А.Загоруйко)

3. Проект Закону про дерадянізацію законодавства України (реєстр. №4284, 
друге читання) (А.Стріхарський)

4. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів (А.Загоруйко)

II. Інші
5. Інформація про результати проведеного на запит Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування дослідження практики застосування та ефективності 
законодавства з організації надання адміністративних послуг, здійсненого за 
сприяння Вестмінстерської фундації за демократію в рамках виконання 
контрольної функції комітету (Л.Білозір)
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