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І. Рівень комітету Верховної Ради України.
Найменування 

комітету
Предмет відання Голова 

комітету
e-mail 

адреса та 
номер тел.

Контактна 
особа 

комітету

E-mail 
адреса та 

номер тел.

Пропозиції до 
співпраці

Потреби

1. Реформування 
системи 
міжрегіонального 
територіального 
планування та місцевого 
просторового 
планування 
(містобудівної 
документації), розробка 
відповідної 
планувальної 
документації в країнах 
ЄС:
- аналітичні матеріали;
- ознайомчо-навчальний 
візит до однієї з країн 
ЄС з даного питання або 
до профільного комітету 
Європарламенту;
- експертна підтримка 
щодо законодавчого 
реформування сфери 
просторового 
територіального 
розвитку в Україні.

1. Наближення 
містобудівного 
законодавства 
України до 
законодавства 
країн ЄС з питань 
просторового 
планування.

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

містобудування, 
благоустрій, 
будівництво та 
архітектура, 
енергоефективність 
у будівельній 
галузі, житлове 
господарство та 
житлова політика;
засади організації 
надання 
адміністративних 
послуг;
засади місцевого 
самоврядування;
служба в органах 
місцевого 
самоврядування;
адміністративно-
територіальний 
устрій України;
організація та 
діяльність місцевих 
органів виконавчої 
влади

Клочко 
Андрій 
Андрійович 

klochko@ 
rada.gov.ua
044 255 22 08

Качура 
Олександр 
Анатолійович

kachura@ 
rada.gov.ua
044 255 31 44
044 255 25 74
snitsaroleg1@ 
gmail.com
+38097 618 
33 10
(помічник)

2. Здійснення контролю 
та нагляду в будівельній 
діяльності в країнах ЄС:
-аналітичні матеріали; 

2. Удосконалення 
системи контролю 
та нагляду в 
будівельній 
діяльності з 

mailto:klochko@rada.gov.ua
mailto:klochko@rada.gov.ua
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- ознайомчо-навчальний 
візит до однієї з країн 
ЄС з даного питання 
або до профільного 
комітету 
Європарламенту;
- експертна підтримка.

урахуванням 
кращих 
європейських 
практик.

3. Формування 
механізмів та належної 
нормативної основи з 
питань перепису 
житлового фонду:
- експертна підтримка;
- інформаційні 
матеріали. 

3. Імплементація 
регламентів ЄС з 
питань перепису 
житлового фонду, 
можливого 
створення реєстру 
об’єктів житлового 
фонду з їх 
технічними 
характеристиками, 
в тому числі 
об’єктів, 
пошкоджених 
внаслідок збройної 
агресії російської 
федерації.

4. Регулювання 
професійної діяльності 
та технічне регулювання 
у будівельній галузі в 
країнах ЄС:
- інформаційні та 
аналітичні матеріали;
- експертна оцінка 
законодавства України з 
цих питань.

4. Удосконалення 
регулювання в 
будівельній 
діяльності з 
урахуванням 
кращих 
європейських 
практик.
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5. Імплементація 
директив ЄС до
законодавства України з 
питань 
енергоефективності 
будівель: 
- експертна підтримка.

5. Імплементація 
директив 
Європейського 
Парламенту і Ради 
ЄС до 
законодавства 
України з питань 
енергоефективності 
будівель.

6. Здійснення 
управління житловими 
багатоквартирними 
будинками, створення 
органів управління, 
надання житлових 
послуг на прикладах 
країн ЄС:
- інформаційно- 
аналітичні матеріали.

6. Вивчення кращих 
європейських 
практик з 
управління 
багатоквартирними 
житловими 
будинками з метою 
вдосконалення 
житлового 
законодавства 
України.

7. Питання  
законодавчого 
регулювання 
адміністративних 
процедур в країнах 
Європи за галузевими 
напрямками: 
- аналітичні матеріали;
- ознайомчо-навчальний 
візит до однієї з країн 
ЄС з даного питання;
- експертна підтримка.

7. Напрацювання 
змін до галузевого 
законодавства 
України з метою 
його приведення у 
відповідність до 
Закону України 
«Про 
адміністративну 
процедуру» з 
урахуванням 
європейського 
досвіду.

8. Надання 
адміністративних 

8. Напрацювання 
національної 
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послуг та 
адміністративних 
процедур, відповідність 
адміністративних 
процедур законодавчо 
встановленим вимогам:
- моніторинг та оцінка
якості;
- аналітичні матеріали;
- ознайомчо-навчальний 
візит до однієї з країн 
ЄС з даного питання;
- експертна підтримка.

системи оцінки та 
моніторингу 
впровадження 
Закону України 
«Про 
адміністративну 
процедуру» з 
урахуванням 
досвіду 
європейських 
країн.

9. Питання відновлення 
країни після військових 
конфліктів, реалізація 
регіональної політики 
на територіях, що 
постраждали внаслідок 
збройної агресії:
- інформаційно- 
аналітичні матеріали;
- ознайомчо-навчальний 
візит до однієї з країн 
ЄС з даного питання;
- експертна підтримка;
- переклад актів ЄС у 
сфері регіональної 
політики.

9. Відновлення та 
відбудова України 
після війни.

10. Питання  здійснення 
парламентського 
контролю у сфері 
надання 
адміністративних 
послуг та 

10. Організація 
співпраці з 
комітетами 
Європарламенту з 
метою обміну 
досвідом.
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адміністративних 
процедур:
- інформаційно- 
аналітичні матеріали;
- ознайомчо-навчальний 
візит до профільного 
комітету 
Європарламенту;
- експертна підтримка.
11. Питання 
законодавчого 
регулювання статусу 
виборних посадових 
осіб місцевого 
самоврядування:
- інформаційно- 
аналітичні матеріали;
- експертна підтримка.

11. Забезпечення 
повноти 
законодавчого 
регулювання 
статусу виборних 
посадових осіб 
місцевого 
самоврядування. 

12. Питання 
децентралізації 
публічної влади, 
розвитку місцевого 
самоврядування, 
взаємовідносин між 
органами державної 
влади та органами 
місцевого 
самоврядування:
- інформаційно- 
аналітичні матеріали;
- експертна підтримка.

12. Вивчення 
кращих 
європейських 
практик з питання 
проведення 
реформи 
децентралізації
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ІІ. Рівень секретаріату комітету Верховної Ради України.
Найменування 

секретаріату 
комітету

Предмет відання Голова 
секретаріату 

комітету

e-mail адреса та 
номер тел.

Контактна 
особа 

секретаріату 
комітету

E-mail 
адреса та 

номер тел.

Пропозиції до 
співпраці

Потреби

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

містобудування, 
благоустрій, 
будівництво та 
архітектура, 
енергоефективність 
у будівельній 
галузі, житлове 
господарство та 
житлова політика;

засади організації 
надання 
адміністративних 
послуг;

засади місцевого 
самоврядування;

служба в органах 
місцевого 
самоврядування;

Малюга 
Анжела 
Володимирівна

anzhela.maliuha@
v.rada.gov.ua

044 255 38 47
+38050 311 60 11

Кирилюк 
Тетяна 
Миколаївна

kyryliuk@ 
rada.gov.ua
044 255 27 
90
+38097 920 
53 08

Повторюють 
пропозиції та 
потреби, що 
зазначені у верхній 
таблиці (І. Рівень 
Комітету)
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адміністративно-
територіальний 
устрій України;
організація та 
діяльність місцевих 
органів виконавчої 
влади


