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Р І Ш Е Н Н Я

від 16 листопада 2022 року
Протокол № 108

Про внесення змін до рішення Комітету від 17 червня 2020 року
«Про створення Робочої групи щодо врегулювання проблемних питань 

смт. Коцюбинське Київської області» щодо врегулювання правового 
статусу Коцюбинської селищної територіальної громади Бучанського 

району Київської області та Славутицької міської територіальної 
громади Вишгородського району Київської області, зміни співголів та 

складу Робочої групи

Заслухавши інформацію народного депутата України, голови підкомітету 
з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого 
самоврядування В.Безгіна щодо необхідності внесення змін до рішення 
Комітету від 17 червня 2020 року «Про створення Робочої групи щодо 
врегулювання проблемних питань смт. Коцюбинське Київської області» з 
метою розширення предмету відання, зміни співголів та складу Робочої групи, 
керуючись статтею 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради 
України», Комітет в и р і ш и в:

1. Внести зміни до рішення Комітету від 17 червня 2020 року «Про 
створення Робочої групи щодо врегулювання проблемних питань 
смт. Коцюбинське Київської області», виклавши його в такій редакції:

«Про створення Робочої групи щодо врегулювання правового 
статусу Коцюбинської селищної територіальної громади Бучанського 

району Київської області та Славутицької міської територіальної 
громади Вишгородського району Київської області

Заслухавши інформацію народного депутата України, голови підкомітету 
з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого 



самоврядування В.Безгіна щодо необхідності врегулювання правового статусу 
Коцюбинської селищної територіальної громади Бучанського району 
Київської області та Славутицької міської територіальної громади 
Вишгородського району Київської області з метою створення повноцінного 
життєвого середовища та сприятливих умов розвитку зазначених 
територіальних громад, 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 врегулювання правового статусу 
Коцюбинської селищної територіальної громади Бучанського району 
Київської області та Славутицької міської територіальної громади 
Вишгородського району Київської області.

2. Визначити співголовами Робочої групи народного депутата України, 
Першого заступника Голови Комітету Р.Лозинського та народного депутата 
України, голову підкомітету з питань будівельних матеріалів О.Аліксійчука.

3. Доручити співголовам розробити дорожню карту з врегулювання 
правового статусу Коцюбинської селищної територіальної громади 
Бучанського району Київської області та Славутицької міської територіальної 
громади Вишгородського району Київської області.

4. Доручити співголовам сформувати персональний склад Робочої групи, 
залучивши до участі в роботі Робочої групи народних депутатів України, 
представників Міністерства розвитку громад та територій України, 
Коцюбинської селищної ради, Славутицької міської ради, Київської міської 
ради, Київської обласної ради, Чернігівської обласної ради, неурядових 
організацій, науковців, експертів та інших зацікавлених осіб.

5. Надати співголовам Робочої групи право, у разі необхідності, вносити 
зміни до її складу.

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

2. Контроль за виконанням цього рішення Комітету покласти на 
народного депутата України, Секретаря Комітету Д.Ісаєнка.

Голова Комітету                                                                   А.КЛОЧКО


