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Р І Ш Е Н Н Я

від 5 вересня 2022 року 
Протокол № 106

Про внесення змін до деяких рішень Комітету щодо створення 
підкомітету з питань адаптації законодавства України до положень 

права Європейського Союзу, виконання міжнародно-правових 
зобов’язань України у сфері європейської інтеграції 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Відповідно до підпункту 1 пункту 4 Постанови Верховної Ради України 
«Про деякі заходи щодо виконання зобов’язань України у сфері європейської 
інтеграції», керуючись частинами першою та четвертою статті 37 Закону 
України «Про комітети Верховної Ради України», заслухавши пропозиції 
Голови Комітету А.Клочка та врахувавши заяви народних депутатів України, 
Комітет  в и р і ш и в:

1. Внести зміни до таких рішень Комітету:

1) у рішенні Комітету від 3 листопада 2021 року «Про створення та 
визначення предметів відання підкомітетів Комітету з питань організації 
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування»:

а) пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
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«підкомітет з питань адаптації законодавства України до положень 
права Європейського Союзу, виконання міжнародно-правових зобов’язань 
України у сфері європейської інтеграції»;

б) пункт 2 доповнити новими абзацами такого змісту:
«Підкомітет з питань адаптації законодавства України до положень 

права Європейського Союзу, виконання міжнародно-правових зобов’язань 
України у сфері європейської інтеграції:

1) адаптація українського законодавства до законодавства 
Європейського Союзу (acquis ЄС);

2) виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері 
європейської інтеграції;

3) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним»;

2) пункт 1 рішення Комітету від 3 листопада 2021 року «Про обрання 
голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» 
доповнити підпунктом 13 такого змісту:

«13) підкомітет з питань адаптації законодавства України до положень 
права Європейського Союзу, виконання міжнародно-правових зобов’язань 
України у сфері європейської інтеграції:

голова підкомітету – КАЧУРА Олександр Анатолійович;
члени підкомітету:
АЛІКСІЙЧУК Олександр Васильович;
БЕЗГІН Віталій Юрійович;
БІЛОЗІР Лариса Миколаївна;
ЗАГОРУЙКО Аліна Леонідівна;
ІВАНОВ Володимир Ілліч;
КЛОЧКО Андрій Андрійович;
ЛОЗИНСЬКИЙ Роман Михайлович;
МИКИША Дмитро Сергійович;
ПЛАЧКОВА Тетяна Михайлівна;
СТРІХАРСЬКИЙ Андрій Петрович;
ШУЛЯК Олена Олексіївна;
ЮНАКОВ Іван Сергійович»;

3) абзац шостий пункту 1 рішення Комітету від 3 листопада 2021 року 
«Про розподіл обов’язків між Першим заступником та заступниками Голови 
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Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування» викласти в такій редакції:

«Заступнику Голови Комітету Шуляк Олені Олексіївні здійснювати 
координацію діяльності підкомітетів з питань містобудування, благоустрою та 
земельних відносин у межах територій забудови, з питань будівництва та 
проектування, з питань державного архітектурно-будівельного контролю та 
нагляду, ліцензування і страхування у будівництві, з питань технічного 
регулювання і ціноутворення у будівництві, енергоефективності у будівельній 
галузі, з питань будівельних матеріалів, з питань житлової політики та захисту 
інвестицій в об’єкти будівництва, з питань адаптації законодавства України до 
положень права Європейського Союзу, виконання міжнародно-правових 
зобов’язань України у сфері європейської інтеграції».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря 
Комітету Д.Ісаєнка.

Голова Комітету                                                                            А.КЛОЧКО


