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Про створення Робочої групи Комітету 
щодо визначення пріоритетів та заходів 

з питань комплексного відновлення територій 
(областей, територіальних громад), 

постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, 
або в яких сконцентровані соціально-економічні, інфраструктурні, 

екологічні та інші кризові явища

Заслухавши інформацію Голови Комітету А.Клочка про необхідність 
створення у Комітеті Верховної Ради України з питань організації державної 
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 
Робочої групи щодо визначення пріоритетів та заходів з питань комплексного 
відновлення територій (областей, територіальних громад), постраждалих 
внаслідок збройної агресії проти України, або в яких сконцентровані 
соціально-економічні, інфраструктурні, екологічні та інші кризові явища, для 
встановлення основних просторових, містобудівних та соціально-економічних 
пріоритетів політики відновлення територій, керуючись статтею 15 Закону 
України "Про комітети Верховної Ради України", 

Комітет  в и р і ш и в: 

1. Створити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань 
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування щодо визначення пріоритетів та заходів з питань 
комплексного відновлення територій (областей, територіальних громад), 
постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, або в яких 
сконцентровані соціально-економічні, інфраструктурні, екологічні та інші 
кризові явища.



2. Визначити головою Робочої групи народного депутата України, 
Заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань організації 
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування О.Шуляк.  

3. Доручити голові Робочої групи сформувати її персональний склад за 
погодженням з Головою Комітету.

4. Залучити до участі в роботі Робочої групи народних депутатів 
України, представників Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента 
України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників 
уповноважених органів містобудування та архітектури, а також асоціацій, 
об’єднань, неурядових організацій, науковців, експертів у сфері містобудівної 
діяльності. 

5. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на 
народного депутата України, Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

Голова Комітету А.КЛОЧКО


