
 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

  
Комітет 

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

  

Протокол засідання № 89 

 

 

16 лютого 2022 року 

14 год. 30 хв. 

м. Київ  

Засідання у режимі 

відеоконференції 

 

Голова Комітету Клочко А.А. 

Секретар Комітету Ісаєнко Д.В. 
 

Присутні: Аліксійчук О.В., Балога В.І., Безгін В.Ю., Білозір Л.М., Бондар Г.В., 

Гузь І.В., Гурін Д.О., Дунда О.А., Загоруйко А.Л., Іванов В.І., Кальцев В.Ф., 

Качура О.А., Літвінов О.М., Лозинський Р.М., Микиша Д.С., М'ялик В.Н., 

Рубльов В.В., Саврасов М.В., Стріхарський А.П., Чорний Д.С., Шуляк О.О.,  

Юнаков І.С. 

Відсутні: Плачкова Т.М., Поляк В.М. 

 

Відповідальні  працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату Комітету 

Малюга А.В.; заступники керівника секретаріату Комітету Гарбуз Ю.П., Казімірова І.І.; 

головні консультанти Коваленко В.М., Маценко М.М., Падалко О.В. 
 

Запрошені: 

Бега А.М. – генеральний директор Директорату публічної адміністрації 

Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Войтович О.М. – Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів 

України; 

Каменчук О.М. – керівник експертної групи координації адміністративних 

послуг та адміністративних процедур Директорату публічної адміністрації 

Секретаріату Кабінету Міністрів України; 



 2 

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

Приходько Р.В. – генеральний директор Директорату громадянської 
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України. 

 

 

*** 
 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Постанови про зміну і встановлення меж м.Вилкове Ізмаїльського 

району Одеської області (реєстр. №6556, КМУ, Д.Шмигаль). 

2. 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). 

ІІ. Виконання контрольних повноважень 

3. 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. 

4. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування на березень 2022 року. 

ІІІ. Різне 
 

*** 
 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу та в цілому. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу та в цілому. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

22 народні депутати України – члени Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Балога, В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, 

І.Гузь, Д.Гурін, О.Дунда, А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, А.Клочко, 

О.Літвінов, Р.Лозинський, Д.Микиша, В.М’ялик, В.Рубльов, М.Саврасов, 

Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 
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*** 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Постанови про зміну і встановлення меж м.Вилкове Ізмаїльського 

району Одеської області (реєстр. №6556, КМУ, Д.Шмигаль). 

2. 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). 

ІІ. Виконання контрольних повноважень 

3. 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. 

4. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування на березень 2022 року. 

ІІІ. Різне 

 

 
 

*** 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра розвитку громад та територій 

України В.Негоди про проект Постанови Верховної Ради України про зміну і 

встановлення меж м. Вилкове Ізмаїльського району Одеської області (реєстр. 

№6556, КМУ, Д.Шмигаль). 

Доповідач поінформував, що зазначений проект Постанови внесений з 

метою упорядкування адміністративно-територіального устрою, фактичного та 

юридичного закріплення меж міста Вилкове Ізмаїльського району Одеської 

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 Вилкове 

Ізмаїльського району Одеської області, збільшивши територію міста на 2387,7093 

гектара земель, та затвердити територію міста Вилкове Ізмаїльського району 

Одеської області загальною площею 2826,08 гектара земель. 
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Збільшення меж міста пропонується здійснити за рахунок прилеглого до 

міста масиву площею 2336,4197 гектара земель та масиву острова Кубанський 

площею 51,2896 гектара земель. 

Також В.Негода зазначив, що проект землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж міста Вилкове Ізмаїльського району Одеської області погоджено 

Вилківською міською, Кілійською районною, Одеською обласною радами та 

Кілійською районною державною 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 м. Вилкове 

Ізмаїльського району Одеської області (реєстр. № 6556), 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. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж м. Вилкове Ізмаїльського району Одеської 

області (реєстр. № 6556), поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідками 

розгляду прийняти в цілому; 

- 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. 

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 м. Вилкове Ізмаїльського району Одеської області 

(реєстр. № 6556), поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду 

прийняти в цілому. 

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 до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

22 народні депутати України – члени Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Балога, В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, 

І.Гузь, О.Дунда, А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, А.Клочко, 

О.Літвінов, Р.Лозинський, Д.Микиша, В.М’ялик, В.Рубльов, М.Саврасов, 

А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 
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2. 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра розвитку громад та територій 

України Н.Хоцянівської про проект Закону України 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). 

За інформацією Н.Хоцянівської законопроект подано з метою створення 

законодавчого підґрунтя для увічнення пам’яті осіб, які брали участь у захисті 

Батьківщини, що загинули під час участі в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації 

проти України у Донецькій та Луганській областях. 

Передбаченими проектом змінами до Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів» запропоновано розміщення пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дощок для увічнення пам’яті осіб, які брали участь у захисті 

Батьківщини, що загинули під час участі в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації 

проти України у Донецькій та Луганській областях, здійснювати у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України (новий абзац частини другої статті 21 

Закону). Тож до повноважень Кабінету Міністрів України пропонується віднести 

(новий пункт 4 частини першої статті 6 Закону) затвердження Порядку 

встановлення пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок на території 

населених пунктів з метою увічнення пам’яті осіб, які брали участь у захисті 

Батьківщини. Встановлюється також, що порядок розміщення малих архітектурних 

форм у затверджених відповідними органами місцевого самоврядування правилах 

благоустрою населеного пункту має узгоджуватися із визначеним Кабінетом 

Міністрів України Порядком (нова частина четверта статті 34 Закону). 

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 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 від 29.12.2021), поданий Кабінетом Міністрів 

України, за наслідками розгляду в першому читанні повернути суб'єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; заступник Міністра розвитку громад та територій України 

Н.Хоцянівська. 

 

Членами Комітету було взято до відома, що: 

 - законопроект підтримується Міністерством у справах ветеранів України; 
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- про відсутність пропозицій та зауважень до законопроекту повідомлено 

Міністерством культури та інформаційної політики України; 

- Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» вважає за необхідне доопрацювати законопроект в частині визначення 

механізму встановлення, утримання та демонтажу пам’ятних знаків, 

меморіальних та інформаційних дощок з метою увічнення пам’яті видатних осіб, 

в тому числі й захисників України, і пропонує віднести до повноважень сільських, 

селищних та міських рад затвердження порядку встановлення таких пам’ятних 

знаків, меморіальних та інформаційних дощок; 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України  

у своєму висновку висловлює до законопроекту зауваження та пропозиції, 

зокрема, відзначає, що поза увагою Порядку залишається категорія осіб, які 

загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

України. Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради 

України також вбачається за доцільне визначити безпосередньо у Законі головні 

положення, які мають бути включені до нього: перелік осіб, пам'ять яких 

увічнюється відповідно до Порядку; орган, який приймає рішення про 

встановлення пам’ятного знаку, меморіальної та інформаційної дошки; джерела 

фінансування тощо. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 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 від 29.12.2021), поданий Кабінетом 

Міністрів України, за наслідками розгляду в першому читанні повернути суб'єкту 

права законодавчої ініціативи на доопрацювання; 

- 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 

Комітету Г.Бондар. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 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 від 29.12.2021), поданий Кабінетом 

Міністрів України, за наслідками розгляду в першому читанні повернути суб'єкту 

права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. 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 

Комітету Г.Бондар. 
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На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

20 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (В.Балога, В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, І.Гузь, 

О.Дунда, А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, А.Клочко, О.Літвінов, 

Р.Лозинський, Д.Микиша, В.М’ялик, В.Рубльов, А.Стріхарський, Д.Чорний, 

О.Шуляк, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

 

3. 

СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань адміністративних 

послуг та адміністративних процедур Л.Білозір 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. 

Доповідач поінформувала присутніх, що за сприяння Вестмінстерської 

фундації за демократію Комітетом в рамках виконання контрольної функції 

проведено аналіз ефективності застосування Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування 

центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до 

адміністративних послуг, які надаються в електронній формі». 

Метою аналізу було дослідження ефективності та впливу зазначеного Закону 

на організацію і підвищення якості надання адміністративних послуг, а також 

результативності передбачених Законом заходів щодо розбудови мережі ЦНАП 

органами місцевого самоврядування у зв’язку із їх ліквідацією при 

райдержадміністраціях. 

Голова підкомітету зазначила, що участь в опитуванні взяли 1013 учасника, 

основна частина з яких це жінки у віці від 26 до 59 років , що мають вищий рівень 

освіти. Більшість це звичайні громадяни, крім того участь в опитуванні взяли 

працівники ЦНАП, посадові особи органів місцевого самоврядування, державні 

службовці та представники бізнесу. 

Отримані результати показали, що запроваджені Законом заходи спрямовані 

на покращення доступу громадян та бізнесу до адміністративних послуг та 

покращення якості надання таких послуг досягли своєї мети та були ефективними. 

Для досягнення ще кращого результату учасниками опитування 

запропоновано продовжити створення мережі ЦНАП в новоутворених громадах, 

доповнити перелік послуг, які надаються в ЦНАП послугами Пенсійного фонду та 

повним спектром послуг з реєстрації актів цивільного стану, збільшити державну 

фінансову підтримку на створення або реконструкцію ЦНАП, врегулювати питання 

доступу до державних реєстрів, посилити контроль за своєчасністю розроблення 

Кабінетом Міністрів України необхідних нормативно-правових актів з питань 
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надання адміністративних послуг, продовжити роботу щодо переведення надання 

адміністративних послуг в електронну форму. 

Л.Білозір повідомила, що за результатами проведеного дослідження були 

напрацьовані рекомендації для всіх гілок влади, що враховують побажання 

учасників опитування.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- інформацію щодо результатів 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, взяти до відома; 

- напрацьовані за результатами проведеного дослідження Рекомендації 

скерувати відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування 

та їх асоціаціям, зацікавленим сторонам для розгляду і врахування в подальшій 

роботі; 

- звернутися до Кабінету Міністрів України із запитом про надання Комітету 

до 10 березня 2022 року інформації про стан виконання органами виконавчої влади 

та іншими державними органами Закону України «Про адміністративні послуги» 

(від 06.09.2022 р. № 5203-VI); 

- підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних процедур 

продовжити здійснювати моніторинг щодо функціонування центрів надання 

адміністративних послуг в Україні. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію щодо результатів 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, взяти до відома. 

2. Напрацьовані за результатами проведеного дослідження Рекомендації 

скерувати відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування 

та їх асоціаціям, зацікавленим сторонам для розгляду і врахування в подальшій 

роботі. 

3. Звернутися до Кабінету Міністрів України із запитом про надання Комітету 

до 10 березня 2022 року інформації про стан виконання органами виконавчої влади 

та іншими державними органами Закону України «Про адміністративні послуги» 

(від 06.09.2022 р. № 5203-VI). 

4. Підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних 

процедур продовжити здійснювати моніторинг щодо функціонування центрів 

надання адміністративних послуг в Україні. 
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На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

19 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Балога, В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, 

І.Гузь, О.Дунда, А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, 

А.Клочко, О.Літвінов, Д.Микиша, В.М’ялик, В.Рубльов, А.Стріхарський, 

Д.Чорний). 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про Розклад засідань 

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на березень 2022 року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування В.Безгін запропонував розглянути на одному із 

засідань Комітету в березні проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення прозорості 

місцевого самоврядування (реєстр. № 6401). 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

18 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Балога, В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, 

І.Гузь, О.Дунда, А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, А.Клочко, 

О.Літвінов, Д.Микиша, В.М’ялик, В.Рубльов, А.Стріхарський, Д.Чорний). 

Пропозицію підтримано. 

 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко 

запропонувала розглянути на засіданнях Комітету в березні проект Закону 

України про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо відновлення 

змішаної (пропорційно-мажоритарної) системи виборів народних депутатів 

України (реєстр. № 6444) та альтернативний проект Закону України про внесення 

змін до Виборчого кодексу України щодо відновлення змішаної (пропорційно-

мажоритарної) системи виборів народних депутатів України (реєстр. № 6444-1). 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

18 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 6 народних депутатів України (Л.Білозір, Г.Бондар, О.Дунда, 

А.Загоруйко, Д.Микиша, В.М’ялик); 
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«Проти» – 4 народні депутати України (О.Аліксійчук, В.Балога, В.Безгін, 

В.Іванов); 

«Утримались»  – 8 народних депутатів України (І.Гузь, Д.Ісаєнко, 

В.Кальцев, А.Клочко, О.Літвінов, В.Рубльов, А.Стріхарський, Д.Чорний). 

Пропозицію не підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- затвердити Розклад засідань Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на березень 

2022 року; 

- головам підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим 

Розкладом, до розгляду на засіданнях Комітету; 

- контроль за виконанням цього Рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Розклад засідань Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на березень 

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.  

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

17 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Балога, В.Безгін, Г.Бондар, І.Гузь, 

О.Дунда, А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, А.Клочко, О.Літвінов, 

Д.Микиша, В.М’ялик, В.Рубльов, А.Стріхарський, Д.Чорний). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

Голова Комітету                     ______________             А.КЛОЧКО 

 

 

Секретар Комітету                ______________                      Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

16 лютого 2022 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Постанови про зміну і встановлення меж м.Вилкове Ізмаїльського 

району Одеської області (реєстр. №6556, КМУ, Д.Шмигаль). 

2. 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). 

ІІ. Виконання контрольних повноважень 

3. 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. 

4. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування на березень 2022 року. 

ІІІ. Різне 


