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Протокол № 88

ПРО КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
проведення засідань Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 
та його підкомітетів на період сьомої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання (лютий - липень 2022 р.)

Розглянувши відповідно до статей 13, 41 Закону України «Про комітети 
Верховної Ради України» питання про календарний  план проведення 
засідань Комітету з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та його 
підкомітетів на період сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого 
скликання (лютий - липень 2022 р.) та заслухавши пропозиції Голови 
Комітету А. Клочка, Комітет вирішив:

1. Затвердити календарний план проведення засідань Комітету з питань 
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування та його підкомітетів на період сьомої сесії 
Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий - липень 2022 р.) 
з подальшим врахуванням змін та доповнень до нього. (Додається).

2. Головам підкомітетів відповідно до Плану роботи Комітету 
на період сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання склаcти 
графіки засідань підкомітетів на кожний наступний місяць, погодивши 
їх з Головою Комітету.

3. В календарному плані проведення засідань Комітету передбачити, 
що: 

- засідання Комітету проводяться щосереди о 14:30 у дні пленарних 
засідань Верховної Ради України та, у разі необхідності, у тижні роботи в 



комітетах, в тому числі, в порядку передбаченому Законом України 
«Про комітети Верховної Ради України» із застосуванням пункту 4 Розділу 
VIII Прикінцевих положень, у режимі відеоконференції на платформі Zoom;

- засідання підкомітетів Комітету відбуваються у дні пленарних засідань 
Верховної Ради України та у тижні роботи в комітетах.

4. Контроль за виконанням плану проведення засідань Комітету 
з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування та його підкомітетів покласти 
на секретаря Комітету Д.Ісаєнка.

Голова Комітету                                                                             А.КЛОЧКО

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Клочко Андрій Андрійович
Сертифікат: 3ED5083160DBC59B040000009CBF1100EFD11F00
Дійсний до: 30.08.2023 14:53:35
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
проведення засідань Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та його підкомітетів 
на сьому сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий - липень 2022 р.)

ЛЮТИЙ
01.02 вівторок засідання підкомітетів
02.02 14:30 середа засідання Комітету 
03.02-04.02 четвер, п’ятниця засідання підкомітетів
07.02-11.02 понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця засідання підкомітетів
14.02-15.02 понеділок, вівторок засідання підкомітетів
16.02 14:30 середа засідання Комітету
17.02-18.02 четвер, п’ятниця засідання підкомітетів

БЕРЕЗЕНЬ
28.02-01.03 понеділок, вівторок засідання підкомітетів
02.03 14:30 середа засідання Комітету
03.03-04.03
07.03

четвер, п’ятниця
понеділок

засідання підкомітетів
засідання підкомітетів

09.03-11.03 середа, четвер, п’ятниця засідання підкомітетів
14.03-15.03 понеділок, вівторок засідання підкомітетів
16.03 14:30 середа засідання Комітету
17.03-18.03
21.03-25.03

четвер, п’ятниця
понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця

засідання підкомітетів
засідання підкомітетів

КВІТЕНЬ
04.04-05.04 понеділок, вівторок засідання підкомітетів
06.04 14:30 середа засідання Комітету 
07.04-08.04 четвер, п’ятниця засідання підкомітетів
11.04-15.04 понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця засідання підкомітетів
18.04-19.04 понеділок, вівторок засідання підкомітетів
20.04 14:30 середа засідання Комітету 
21.04-22.04 четвер, п’ятниця засідання підкомітетів

ТРАВЕНЬ
10.05-13.05 вівторок, середа, четвер, п’ятниця засідання підкомітетів
16.05-17.05 понеділок, вівторок засідання підкомітетів
18.05 14:30 середа засідання Комітету 
19.05-20.05
23.05-27.05

четвер, п’ятниця
понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця

засідання підкомітетів
засідання підкомітетів

ЧЕРВЕНЬ
30.05-31.05 понеділок, вівторок засідання підкомітетів
01.06 14:30 середа засідання Комітету 
02.06-03.06 четвер, п’ятниця засідання підкомітетів
06.06-10.06 понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця засідання підкомітетів
14.06 вівторок засідання підкомітетів
15.06 14:30 середа засідання Комітету 
16.06-17.06
27.06
29.06-01.07

четвер, п’ятниця
понеділок
середа, четвер, п’ятниця

засідання підкомітетів
засідання підкомітетів
засідання підкомітетів

ЛИПЕНЬ
04.07-05.07 понеділок, вівторок засідання підкомітетів
06.07 14:30 середа засідання Комітету
07.07-08.07 четвер, п’ятниця засідання підкомітетів
11.07-15.07 понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця засідання підкомітетів
18.07-19.07 понеділок, вівторок засідання підкомітетів
20.07 14:30 середа засідання Комітету 
21.07-22.07 четвер, п’ятниця засідання підкомітетів
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