
 

 

 

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 16 лютого 2022 року 

Протокол № 89 
 

 

Про Розклад засідань  

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

на березень 2022 року 
 

 
 

Заслухавши пропозиції Голови Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

А.Клочка щодо розкладу засідань Комітету на березень 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 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. 

 

 

Голова Комітету        А.КЛОЧКО 



  

Додаток 

Р О З К Л А Д 

Засідань  Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

 

2 березня, 14:30 

вул. М.Грушевського, 18/2, кімн. №11 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

(А.Загоруйко) 

2. Проект Постанови про встановлення меж м.Ізмаїла Ізмаїльського 

району Одеської області (реєстр. №7011, КМУ, Д.Шмигаль) (В.Безгін)  

3. Проект Закону про службу в органах місцевого самоврядування 

(реєстр. №6504, КМУ, Д.Шмигаль) (В.Безгін)  

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо удосконалення порядку вступу, проходження, припинення 

державної служби (реєстр. №6496, КМУ, Д.Шмигаль) (Д.Чорний)  

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель 

(реєстр. №6485, КМУ, Д.Шмигаль) (І.Юнаков)  

6. Проект Закону про публічні консультації (реєстр. №4254, друге 

читання) (А.Загоруйко) 

 

16 березня, 14:30 

вул. М.Грушевського, 18/2, кімн. №11 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про місцевий референдум (реєстр. №5512, н.д. 

Р.Стефанчук та інші) (А.Загоруйко)  

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо комунальної власності (реєстр. №6479, КМУ, 

Д.Шмигаль) (В.Безгін)  

3. Проект Закону про внесення зміни до статті 10 Закону України «Про 

державні нагороди України» (щодо запровадження почесного звання 

«Заслужений зв'язківець України») (реєстр. №4017, доопрацьований, н.д. 

О.Федієнко, А.Клочко, О.Корнієнко та інші) (О.Літвінов)   

4. Проект Закону про здійснення комплексної реконструкції кварталів 

(мікрорайонів) застарілого житлового фонду (реєстр. №6458, КМУ, 

Д.Шмигаль) (Г.Бондар, О.Дунда)  

5. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

(А.Загоруйко) 

6. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення прозорості місцевого 

самоврядування (реєстр. № 6401, друге читання). 


