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*** 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

інформування споживачів про виробників будівельної продукції, які пов'язані 

економічними зв'язками з державою – агресором (реєстр. №7618, н.д. О.Шуляк, 

Д.Чорний, А.Клочко, В.Безгін, В.Іванов, О.Аліксійчук та інші). 

2. Про проекти законів: 

2.1. про внесення змін до деяких законів України стосовно уніфікації вимог 

до керівників окремих державних органів (реєстр. №7654, н.д. А.Клочко); 

2.2. про внесення змін до деяких законів України стосовно уніфікації вимог 

до керівників окремих державних органів (реєстр. №7654-1, н.д. А.Радіна). 

ІІ. Організаційні питання 

3. Про внесення змін до 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» 

щодо включення народного депутата України В.Войцехівського до складу 

підкомітетів Комітету. 

4. Моніторинг реалізації проекту «Місцеве спостереження за політичними 

процесами в Україні», що впроваджується Всеукраїнською громадською 

організацією «Громадянська мережа «ОПОРА»». 

5. Про Звіт Комітету Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за 

сьому сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий - серпень 2022 

року). 

6. Про пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування до проекту порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання (вересень 2022 року - січень 2023 року). 

7. Про План роботи Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування на період восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання (вересень 2022 року - січень 2023 року). 

ІІІ. Різне 

 

*** 
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СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував висловити до нього свої пропозиції. 

 

Очільник Комітету А.Клочко запропонував включити до порядку денного 

засідання Комітету організаційне питання - 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. 

Заперечень не надійшло, пропозицію підтримано. 

 

Голова  Комітету А.Клочко запропонував прийняти проект порядку денного 

засідання Комітету за основу та в цілому з урахуванням висловленої пропозиції. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу та в цілому з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

22 народні депутати України – члени Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 21 народний депутат України (В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, 

В.Войцехівський, Д.Гурін, О.Дунда, А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, 

О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, В.М’ялик, Т.Плачкова, В.Поляк, В.Рубльов, 

М.Саврасов, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк); 

«Утримався» – 1 народний депутат України (Р.Лозинський). 

Рішення прийнято. 
 

 

*** 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

інформування споживачів про виробників будівельної продукції, які пов'язані 

економічними зв'язками з державою – агресором (реєстр. №7618, н.д. О.Шуляк, 

Д.Чорний, А.Клочко, В.Безгін, В.Іванов, О.Аліксійчук та інші). 

2. Про проекти законів: 

2.1. про внесення змін до деяких законів України стосовно уніфікації вимог 

до керівників окремих державних органів (реєстр. №7654, н.д. А.Клочко); 

2.2. про внесення змін до деяких законів України стосовно уніфікації вимог 

до керівників окремих державних органів (реєстр. №7654-1, н.д. А.Радіна). 
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ІІ. Організаційні питання 

3. Про внесення змін до 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» 

щодо включення народного депутата України В.Войцехівського до складу 

підкомітетів Комітету. 

4. 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. 

5. Про Звіт Комітету Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за 

сьому сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий - серпень 2022 

року). 

6. Про пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування до проекту порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання (вересень 2022 року - січень 2023 року). 

7. Про План роботи Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування на період восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання (вересень 2022 року - січень 2023 року). 

8. Моніторинг реалізації проекту «Місцеве спостереження за політичними 

процесами в Україні», що впроваджується Всеукраїнською громадською 

організацією «Громадянська мережа «ОПОРА»». 

ІІІ. Різне 

 

 
 

*** 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету О.Шуляк про проект 

Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо інформування 

споживачів про виробників будівельної продукції, які пов'язані економічними 

зв'язками з державою – агресором (реєстр. №7618, н.д. О.Шуляк, Д.Чорний, 

А.Клочко, В.Безгін, В.Іванов, О.Аліксійчук та інші). 

Доповідач повідомила, що законопроект розроблений з метою «отримання 

українським споживачем необхідної, доступної, достовірної інформації про 

імпортовану будівельну продукцію, виробники якої відмовляються йти з 

російського ринку та разом з тим залишаються на ринку України. Така інформація 

повинна бути надана споживачеві до придбання ним будівельної продукції, що 

забезпечить можливість свідомого і компетентного вибору».  
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Законопроектом пропонується внести зміни до законів України: «Про 

регулювання містобудівної діяльності» (статті 221 , 222 ) в частині визначення 

електронної інформаційної взаємодії Єдиної державної електронної системи у 

сфері будівництва з Реєстром суб'єктів господарювання, що пов'язані 

економічними зв'язками з державою-агресором; «Про рекламу» (стаття 8) щодо 

вимог до реклами будівельної продукції, виробника якої віднесено до суб'єкта 

господарювання, що пов'язаний економічними зв'язками з державою-агресором, 

зокрема встановлення заборони на поширення цієї реклами без зазначення в ній 

інформації про найменування та статус такого виробника, що має займати не менше 

15 відсотків площі всієї реклами; «Про захист прав споживачів» (стаття 15) 

відносно вимог до будівельної продукції, зокрема найменування виробника, якого 

віднесено до суб'єкта господарювання, що пов'язаний економічними зв'язками з 

державою-агресором, а також стосовно визначення Кабінетом Міністрів України 

порядку маркування будівельної продукції для доведення такої інформації до 

відома споживачів. 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію підкомітету з питань 

будівельних матеріалів –  запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді 

України проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

інформування споживачів про виробників будівельної продукції, які пов'язані 

економічними зв'язками з державою - агресором (реєстр. № 7618) за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

Також, зважаючи на необхідність комплексного техніко-юридичного та 

редакційного доопрацювання проекту Закону й узгодження окремих його положень 

з іншими положеннями законодавства, запропонувати Комітету звернутись до 

Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити на пленарному засіданні 

під час розгляду даного законопроекту відповідно до частини першої статті 116 

Регламенту Верховної Ради України про необхідність внесення пропозицій і 

поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у 

тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших 

законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та 

відповідають предмету правового регулювання законопроекту. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; т.в.о. Генерального директора Директорату технічного 

регулювання у будівництві Міністерства розвитку громад та територій України 

О.Воскобійник. 

 

Членами Комітету було взято до відома, що: 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

висновку від 10.08.2022 висловлює до законопроекту низку зауважень та 

пропозицій, зокрема, відмічає необхідність його змістовного та техніко-

юридичного доопрацювання, а також звертає увагу на залежність розгляду від 

прийнятого 01.04.2022 Парламентом за основу проекту Закону України про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування суб’єктів 

господарювання, пов’язаних економічними зв’язками з державою-агресором 

(реєстр. № 7232), положеннями якого передбачається формування та ведення 
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«Реєстру суб'єктів господарювання, що пов'язані економічними зв'язками з 

державою-агресором» та надається визначення «суб'єкта господарювання, що 

пов'язаний економічними зв'язками з державою-агресором» тощо; 

- Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу на засіданні 

10.08.2022 за наслідками розгляду законопроекту з реєстр. № 7618 визнав його 

положення такими, що регулюються національним законодавством країн-членів 

Європейського Союзу та не підпадають під дію міжнародно-правових зобов’язань 

України у сфері європейської інтеграції; 

- Комітет з питань бюджету на засіданні 02.09.2022 ухвалив рішення, що 

законопроект з реєстр. № 7618 не має впливу на показники бюджетів. У разі 

прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із 

законодавством; 

- Міністерство розвитку громад та територій України підтримує зазначений 

законопроект та пропонує Комітету рекомендувати Парламенту за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти проект Закону з реєстр №7618 за основу. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

змін до деяких законів України щодо інформування споживачів про виробників 

будівельної продукції, які пов'язані економічними зв'язками з державою - агресором, 

внесений народним депутатом України О.Шуляк та іншими народними депутатами 

України (реєстр. № 7618), включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

змін до деяких законів України щодо інформування споживачів про виробників 

будівельної продукції, які пов'язані економічними зв'язками з державою - агресором 

(реєстр. № 7618) за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу; 

- зважаючи на необхідність комплексного техніко-юридичного та 

редакційного доопрацювання проекту Закону й узгодження окремих його положень 

з іншими положеннями законодавства, також Комітет ухвалив врахувати при 

підготовці законопроекту до другого читання відповідно до частини першої статті 

116 Регламенту Верховної Ради України пропозиції і поправки щодо виправлень, 

уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших 

структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були 

предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового 

регулювання законопроекту (зокрема, щодо необхідності внесення змін до Законів 

України «Про рекламу» та «Про захист прав споживачів» в частині визначення вимог 

до реклами, надання Кабінету Міністрів України повноважень на встановлення 

порядку маркування будівельної продукції, виробник якої включений до Реєстру 

суб’єктів господарювання, що пов’язані економічними зв'язками з державою-

агресором тощо), і звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією 

оголосити про це під час розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні; 

- співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань 

будівельних матеріалів О.Аліксійчука. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 93 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення 

змін до деяких законів України щодо інформування споживачів про виробників 

будівельної продукції, які пов'язані економічними зв'язками з державою - агресором, 

внесений народним депутатом України О.Шуляк та іншими народними депутатами 

України (реєстр. № 7618), включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо інформування споживачів про 

виробників будівельної продукції, які пов'язані економічними зв'язками з державою 

- агресором (реєстр. № 7618) за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за 

основу. 

3. Зважаючи на необхідність комплексного техніко-юридичного та 

редакційного доопрацювання проекту Закону й узгодження окремих його положень 

з іншими положеннями законодавства, також Комітет ухвалив врахувати при 

підготовці законопроекту до другого читання відповідно до частини першої 

статті 116 Регламенту Верховної Ради України пропозиції і поправки щодо 

виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті 

законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих 

актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету 

правового регулювання законопроекту (зокрема, щодо необхідності внесення змін 

до Законів України «Про рекламу» та «Про захист прав споживачів» в частині 

визначення вимог до реклами, надання Кабінету Міністрів України повноважень на 

встановлення порядку маркування будівельної продукції, виробник якої включений 

до Реєстру суб’єктів господарювання, що пов’язані економічними зв'язками з 

державою-агресором тощо), і звернутись до Голови Верховної Ради України з 

пропозицією оголосити про це під час розгляду даного законопроекту на пленарному 

засіданні. 

4. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань 

будівельних матеріалів О.Аліксійчука. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

23 народні депутати України – члени Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, В.Войцехівський, Д.Гурін, 

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

О.Літвінов, Р.Лозинський, В.М’ялик, Т.Плачкова, В.Поляк, В.Рубльов, 

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

Рішення прийнято. 

 

 

*** 
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Голова Комітету А.Клочко запропонував розглянути та обговорити проект 

Закону України про внесення змін до деяких законів України стосовно уніфікації 

вимог до керівників окремих державних органів (реєстр. №7654, н.д. А.Клочко) та 

альтернативний до нього проект Закону України про внесення змін до деяких 

законів України стосовно уніфікації вимог до керівників окремих державних 

органів (реєстр. №7654-1, н.д. А.Радіна) одночасно, однак рішення щодо кожного 

проекту приймати окремо. 

Пропозицію підтримано. 
 

*** 
Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх про тимчасову 

відсутність на засіданні Секретаря Комітету Д.Ісаєнка і вніс пропозицію – 

визначити секретарем засідання голову підкомітету з питань законодавчого 

забезпечення діяльності органів державної влади, державних символів і нагород 

О.Літвінова. 

Заперечень не надійшло, пропозицію підтримано. 

 

 *** 

 

2.1.-2.2. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про проект Закону 

України про внесення змін до деяких законів України стосовно уніфікації вимог 

до керівників окремих державних органів (реєстр. №7654, н.д. А.Клочко). 

Доповідач повідомив, що метою законопроекту є вдосконалення чинного 

законодавства в частині уніфікації та підвищення вимог до осіб, які претендують на 

зайняття посад Директора Національного антикорупційного бюро України, Голови 

Національного агентства з питань запобігання корупції, керівника Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, Директора Державного бюро розслідувань, 

Директора Бюро економічної безпеки України, а також уніфікації норм 

законодавства щодо припинення повноважень осіб, які займають зазначені посади. 

У зв’язку з цим законопроектом запропоновано внести низку змін до законів 

України «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про запобігання 

корупції», «Про прокуратуру», «Про Державне бюро розслідувань», «Про Бюро 

економічної безпеки України». 

 

СЛУХАЛИ: інформацію народного депутата України А.Радіної про проект 

Закону України про внесення змін до деяких законів України стосовно уніфікації 

вимог до керівників окремих державних органів (реєстр. №7654-1, н.д. А.Радіна). 

А.Радіна зазначила, що законопроект подано з метою вдосконалення чинного 

законодавства в частині уніфікації вимог до кандидатів на посади та підстав для 

звільнення керівників Національного агентства з питань запобігання корупції, 

Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України шляхом 

внесення змін до законів України «Про Національне антикорупційне бюро 

України», «Про запобігання корупції», «Про прокуратуру», «Про Державне бюро 

розслідувань», «Про Бюро економічної безпеки України». 
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; народні депутати України М.Павлюк та А.Радіна; заступник 

Голови Національного агентства з питань запобігання корупції А.Вишневський; 

заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури А.Синюк; 

представник Державного бюро розслідувань О.Шевченко; керівник юридичного 

управління Національного антикорупційного бюро України І.Ярчак. 

 

Голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення діяльності органів 

державної влади, державних символів і нагород О.Літвінов оголосив пропозицію 

підкомітету – запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України 

включити до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 

стосовно уніфікації вимог до керівників окремих державних органів» (реєстр. 

№7654), поданий народним депутатом України А.Клочком, та за результатами 

розгляду в першому читанні прийняти вказаний законопроект за основу і в цілому 

з урахуванням таких пропозицій Комітету: 

1) пункт 8 запропонованої редакції частини другої статті 6 Закону України 

«Про Національне антикорупційне бюро України» виключити;  

2) пункти 12 і 13 запропонованої редакції частини третьої статті 6 Закону 

України «Про Національне антикорупційне бюро України» викласти в такій 

редакції:  

«12) після введення воєнного стану Указом Президента України від 24 

лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» перебувала 

за межами України сукупно більше тридцяти календарних днів (станом на останній 

день прийому документів від осіб, які претендують на участь у конкурсі, 

визначений в оголошенні про умови та строки проведення конкурсу на зайняття 

посади Директора Національного бюро);  

13) є членом будь-якої політичної партії, входить до складу її керівних 

органів чи перебуває з нею у трудових відносинах»;  

3) пункт 8 запропонованої редакції частини другої статті 5 Закону України 

«Про запобігання корупції» виключити;  

4) пункт 13 запропонованої редакції частини третьої статті 5 Закону України 

«Про запобігання корупції» викласти в такій редакції:  

«13) є членом будь-якої політичної партії, входить до складу її керівних 

органів чи перебуває з нею у трудових відносинах»;  

5) пункт 8 запропонованої редакції частини першої статті 401 Закону України 

«Про прокуратуру» виключити;  

6) пункт 13 запропонованої редакції частини другої статті 401 Закону України 

«Про прокуратуру» викласти в такій редакції:  

«13) є членом будь-якої політичної партії, входить до складу її керівних 

органів чи перебуває з нею у трудових відносинах»;  

7) пункт 8 запропонованої редакції частини другої статті 10 Закону України 

«Про Державне бюро розслідувань» виключити;  
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8) пункт 13 запропонованої редакції частини третьої статті 10 Закону України 

«Про Державне бюро розслідувань» викласти в такій редакції:  

«13) є членом будь-якої політичної партії, входить до складу її керівних 

органів чи перебуває з нею у трудових відносинах»;  

9) пункт 8 запропонованої редакції частини другої статті 16 Закону України 

«Про Бюро економічної безпеки України» виключити;  

10) пункт 13 запропонованої редакції частини третьої статті 16 Закону 

України «Про Бюро економічної безпеки України» викласти в такій редакції:  

«13) є членом будь-якої політичної партії, входить до складу її керівних 

органів чи перебуває з нею у трудових відносинах». 

 

Водночас О.Літвінов зазначив, що підкомітет на своєму засіданні не прийняв 

рішення щодо проекту Закону України про внесення змін до деяких законів 

України стосовно уніфікації вимог до керівників окремих державних органів 

(реєстр. №7654-1, н.д. А.Радіна) та пропонується обговорити це питання на 

засіданні Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

-  рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 

сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законів України стосовно уніфікації вимог до 

керівників окремих державних органів» (реєстр. №7654); 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України стосовно уніфікації вимог до керівників 

окремих державних органів» (реєстр. №7654) за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу; 

- співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України, Голову Комітету А.Клочка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 93 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення 

змін до деяких законів України стосовно уніфікації вимог до керівників окремих 

державних органів» (реєстр. №7654), поданий народним депутатом України 

А.Клочком, включити до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України стосовно уніфікації вимог до керівників 

окремих державних органів» (реєстр. №7654) за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. 

3. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України, Голову Комітету А.Клочка. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

21 народний депутат України – член Комітету.  
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ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 14 народних депутатів України (В.Безгін, Л.Білозір, В.Войцехівський, 

О.Дунда, В.Іванов, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, В.М’ялик, Т.Плачкова, 

В.Поляк, В.Рубльов, А.Стріхарський, О.Шуляк). 

«Проти» – 4 народні депутати України (А.Загоруйко, Р.Лозинський, 

М.Саврасов, І.Юнаков) 

«Утримались» – 3 народні депутати України (Г.Бондар, Д.Гурін, В.Кальцев) 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

-  рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України стосовно уніфікації вимог до керівників 

окремих державних органів (реєстр. №7654-1), поданий народним депутатом 

України А.Радіною, включити до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

змін до деяких законів України стосовно уніфікації вимог до керівників окремих 

державних органів (реєстр. №7654-1) за наслідками розгляду в першому читанні 

відхилити; 

- співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України, Голову Комітету А.Клочка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 93 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення 

змін до деяких законів України стосовно уніфікації вимог до керівників окремих 

державних органів (реєстр. №7654-1), поданий народним депутатом України 

А.Радіною, включити до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України стосовно уніфікації вимог до керівників 

окремих державних органів (реєстр. №7654-1) за наслідками розгляду в першому 

читанні відхилити. 

3. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України, Голову Комітету А.Клочка. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

15 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 10 народних депутатів України (В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, 

В.Войцехівський, А.Загоруйко, В.Іванов, А.Клочко, О.Літвінов, В.Поляк, 

А.Стріхарський); 

 «Утримались» – 5 народних депутатів України (В.Кальцев, О.Качура, 

В.М’ялик, Т.Плачкова, О.Шуляк). 

Рішення прийнято. 
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3. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про внесення змін до 

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» щодо включення 

народного депутата України В.Войцехівського до складу підкомітетів Комітету. 

Доповідач повідомив, що до Комітету надійшла заява народного депутата 

України – члена Комітету В.Войцехівського щодо включення його до складу 

підкомітетів з питань: адміністративно - територіального устрою та місцевого 

самоврядування; житлової політики та захисту інвестицій в об’єкти будівництва; 

містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови; 

будівництва та проектування. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Очільник Комітету А.Клочко запропонував: 

- внести зміни до 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» та 

включити народного депутата України Войцехівського Віталія Олександровича до 

складу підкомітетів з питань: адміністративно - територіального устрою та 

місцевого самоврядування; житлової політики та захисту інвестицій в об’єкти 

будівництва; містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах 

територій забудови; будівництва та проектування. 

- контроль за виконанням цього Рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Внести зміни до 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» та включити народного 

депутата України Войцехівського Віталія Олександровича до складу підкомітетів з 

питань: 

- адміністративно - територіального устрою та місцевого самоврядування; 

- житлової політики та захисту інвестицій в об’єкти будівництва; 

- містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій 

забудови; 

- будівництва та проектування. 

2. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

16 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 15 народних депутатів України (В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, 

А.Загоруйко, В.Іванов, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, В.М’ялик, 

Т.Плачкова, В.Поляк, М.Саврасов, А.Стріхарський, О.Шуляк); 
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«Не брав участі у голосуванні» – 1 народний депутат України 

(В.Войцехівський). 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка 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. 

Доповідач поінформував присутніх, що Парламентом була прийнята 

Постанова Верховної Ради України «Про деякі заходи щодо виконання 

зобов’язань України у сфері європейської інтеграції», якою, зокрема, було 

доручено комітетам Верховної Ради України забезпечити попереднє опрацювання 

та підготовку до розгляду в першому читанні законопроектів, спрямованих на 

адаптацію законодавства України до положень права Європейського Союзу 

(acquis ЄС), виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері 

європейської інтеграції, а також створити у своєму складі підкомітети із 

зазначеного питання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- 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: 

«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) виконанням міжнародно-правових зобов’язань України у сфері 

європейської інтеграції; 

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

 

- контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Внести зміни до таких рішень Комітету: 

 



 15 

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: 

«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) виконанням 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 Комітету з 
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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. 

 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

16 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 15 народних депутатів України (В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, 

В.Войцехівський, А.Загоруйко, В.Іванов, В.Кальцев, А.Клочко, О.Літвінов, 

В.М’ялик, Т.Плачкова, В.Поляк, В.Рубльов, А.Стріхарський, О.Шуляк); 

«Не брав участі у голосуванні» – 1 народний депутат України (О.Качура). 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про Звіт Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за сьому сесію 

Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий - серпень 2022 року). 

Доповідач повідомив, що всього за звітний період Комітетом проведено 

19 засідань Комітету, в тому числі 15 в режимі відеоконференції.  

На цих засіданнях розглянуто 47 питань різної спрямованості. Комітетом 

було підготовлено та подано для розгляду на пленарних засіданнях Парламенту 

35 висновків до 25 проектів актів Верховної Ради України.  

За період роботи сьомої сесії були прийняті Парламентом 12 законів України 

та 2 Постанови Верховної Ради України з питань, що належали до предмету відання 

Комітету.  

Комітетом було організовано і проведено 2 круглі столи і низку інших заходів 

за тематикою предмету відання.  

Також секретаріатом Комітету за цей період опрацьовано понад 2,5 тисячі 

звернень від юридичних та фізичних осіб. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 
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Голова Комітету А.Клочко запропонував затвердити Звіт Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування за сьому сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання 

(лютий - серпень 2022 року). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Звіт Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за сьому сесію 

Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий - серпень 2022 року). 

(Додається) 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

16 народних депутатів України – членів Комітету.  

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

А.Загоруйко, В.Іванов, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, В.М’ялик, 

Т.Плачкова, В.Поляк, В.Рублов, М.Саврасов, А.Стріхарський). 

Рішення прийнято. 

 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про Пропозиції 

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до проекту порядку 

денного восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2022 

року - січень 2023 року). 

Очільник Комітету ознайомив присутніх із проектом Пропозицій Комітету до 

проекту порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання (вересень 2022 року - січень 2023 року) та зазначив, що вони як 

враховують рішення Комітету, так і вказують на необхідність зняття з розгляду 

окремих проектів, які через низку причин втратили актуальність. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- затвердити Пропозиції Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до проекту 

порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання 

(вересень 2022 року – січень 2023 року); 

- секретаріату Комітету направити узагальнені пропозиції до Головного 

організаційного управління Апарату Верховної Ради України для підготовки 

зведеного документа; 

- контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Пропозиції Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до проекту 
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порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання 

(вересень 2022 року – січень 2023 року). (Додається) 

2. Секретаріату Комітету направити узагальнені пропозиції до Головного 

організаційного управління Апарату Верховної Ради України для підготовки 

зведеного документа.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

14 народних депутатів України – членів Комітету.  

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

А.Загоруйко, В.Іванов, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, В.М’ялик, 

Т.Плачкова, В.Поляк, А.Стріхарський). 

Рішення прийнято. 

 

7. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про План роботи 

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період восьмої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2022 року - січень 2023 

року). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- затвердити План роботи Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період 

восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2022 року – 

січень 2023 року) з подальшим врахуванням змін та доповнень до нього; 

- контроль за виконанням Плану та дотриманням термінів покласти на 

секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити План роботи Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період 

восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2022 року – 

січень 2023 року) з подальшим врахуванням змін та доповнень до нього. (Додається) 

2. Контроль за виконанням Плану та дотриманням термінів покласти на 

секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

14 народних депутатів України – членів Комітету.  

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

А.Загоруйко, В.Іванов, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, В.М’ялик, 

Т.Плачкова, В.Поляк, В.Рубльов). 

Рішення прийнято. 
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8. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко та Голови правління Всеукраїнської громадської організації 

«Громадянська мережа «ОПОРА»» О.Айвазовської про моніторинг реалізації 

проекту «Місцеве спостереження за політичними процесами в Україні». 

А.Загоруйко поінформувала, що відповідно до Порядку залучення, 

використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про 

створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної 

технічної допомоги» Комітет має кожні півроку заслуховувати звіт проекту та 

схвалювати результати його роботи. 

О.Айвазовська зазначила, що загалом плани й активності проекту за перше 

півріччя 2022 року зазнали істотних змін після початку повномасштабного 

вторгнення російської федерації 24 лютого 2022 року. До цієї дати організація 

продовжувала роботу над спостереженням за виборами народних депутатів в 

одномандатному виборчому окрузі №206 (центр – м. Чернігів), просуванням 

конкретних пропозицій щодо змін до Виборчого кодексу, організовувала дискусії 

та заходи на підтримку виборчої реформи, проводила кількісні та якісні 

дослідження.  

Втім, із березня 2022 року ключовими темами для досліджень стали 

особливості застосування правового режиму воєнного стану та його вплив на 

громадян, просвіта громадян щодо цієї теми, дослідження заяв і дій російських 

посадовців, аналіз пропаганди й дезінформації, використання соціальних мереж 

та зміни їхніх політик щодо окупованих територій. До того ж ОПОРА працювала 

над сценаріями повоєнних виборів, вивчала особливості організації голосування 

виборців за кордоном та проводила дослідження щодо потенційної просвіти.  

Крім того, ОПОРА надавала свою експертизу щодо законопроектів про 

вибори на запит Комітету бенефіціара, брала участь у засіданнях робочої групи на 

базі Комітету щодо вдосконалення Виборчого кодексу, а також законодавства про 

політичні партії, медіа, зокрема, особливості передвиборчої агітації.  

Вже з квітня 2022 року організація здійснює моніторинг підготовки до 

проведення незаконного референдуму на тимчасово окупованих територіях 

Херсонської, Запорізької областей та на Донбасі. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; Голова правління Всеукраїнської громадської організації 

«Громадянська мережа «ОПОРА»» О.Айвазовська. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- інформацію про результати поточного моніторингу проекту «Місцеве 

спостереження за політичними процесами в Україні», що реалізується 

Всеукраїнською громадською організацією «Громадянська мережа «ОПОРА»», 

взяти до відома; 
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- результати реалізації проекту «Місцеве спостереження за політичними 

процесами в Україні» у першому півріччі 2022 року визнати задовільними; 

- надіслати це Рішення до Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

- контроль за виконанням даного Рішення Комітету покласти на секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про результати поточного моніторингу проекту «Місцеве 

спостереження за політичними процесами в Україні», що реалізується 

Всеукраїнською громадською організацією «Громадянська мережа «ОПОРА»», 

взяти до відома. 

2. Результати реалізації проекту «Місцеве спостереження за політичними 

процесами в Україні» у першому півріччі 2022 року визнати задовільними. 

3. Надіслати це Рішення до Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

4. Контроль за виконанням даного Рішення Комітету покласти на секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

15 народних депутатів України – членів Комітету.  

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

А.Загоруйко, В.Іванов, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, В.М’ялик, 

Т.Плачкова, В.Поляк, В.Рубльов, М.Саврасов, А.Стріхарський). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова Комітету                     ______________             А.КЛОЧКО 

 

 

Секретар Комітету                ______________                      Д.ІСАЄНКО 

 

 

За Секретаря Комітету         ______________                      О.ЛІТВІНОВ 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

5 вересня 2022 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

інформування споживачів про виробників будівельної продукції, які пов'язані 

економічними зв'язками з державою – агресором (реєстр. №7618, н.д. О.Шуляк, 

Д.Чорний, А.Клочко, В.Безгін, В.Іванов, О.Аліксійчук та інші). 

2. Про проекти законів: 

2.1. про внесення змін до деяких законів України стосовно уніфікації вимог 

до керівників окремих державних органів (реєстр. №7654, н.д. А.Клочко); 

2.2. про внесення змін до деяких законів України стосовно уніфікації вимог 

до керівників окремих державних органів (реєстр. №7654-1, н.д. А.Радіна). 

ІІ. Організаційні питання 

3. Про внесення змін до 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» 

щодо включення народного депутата України В.Войцехівського до складу 

підкомітетів Комітету. 

4. 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. 

5. Про Звіт Комітету Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за 

сьому сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий - серпень 2022 

року). 

6. Про пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування до проекту порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання (вересень 2022 року - січень 2023 року). 

7. Про План роботи Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування на період восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання (вересень 2022 року - січень 2023 року). 

8. Моніторинг реалізації проекту «Місцеве спостереження за політичними 

процесами в Україні», що впроваджується Всеукраїнською громадською 

організацією «Громадянська мережа «ОПОРА»». 

ІІІ. Різне 

 


