
16 листопада 2022 р. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. ЗАКОНОПРОЕКТИ, З ОПРАЦЮВАННЯ ЯКИХ  

КОМІТЕТ ВИЗНАЧЕНО ГОЛОВНИМ 

 

1.   Про проекти законів:  

1.1. про внесення змін до деяких законів України щодо наслідків 

ухвалення судом рішення про заборону політичної партії для статусу 

депутатів місцевих рад (реєстр. №7476, КМУ, Д.Шмигаль) 

1.2. про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

наслідків ухвалення судом рішення про заборону політичної партії для 

статусу депутатів місцевих рад (реєстр. №7476-1, н.д. Г.Мамка) 

1.3. про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

визначення правових наслідків ухвалення судом рішення про заборону 

політичної партії для статусу депутатів місцевих рад (реєстр. №7476-2, н.д. 

О.Літвінов) 

1.4. про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

правових наслідків заборони політичної партії за рішення суду для депутатів 

місцевих рад (реєстр. №7476-3, н.д. Т.Плачкова, Д.Ісаєнко та інші) 

 Координує: Перший Заступник голови Комітету - Лозинський Роман Михайлович 

Доповідає: голова підкомітету - Безгін Віталій Юрійович 

Супроводжують: головний консультант секретаріату Комітету – Ляшко І.В., 

Заступник Керівника секретаріату Комітету – Маковський О.А.  
   

 2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

співробітництво територіальних громад" щодо упорядкування окремих питань 

співробітництва територіальних громад (реєстр. №5742,  друге читання) 
 

Координує: Перший Заступник голови Комітету - Лозинський Роман Михайлович 

Доповідають: голови підкомітетів - Рубльов Вячеслав Володимирович,  

                                                              Безгін Віталій Юрійович 

Супроводжують: Заступник Керівника секретаріату Комітету - Гарбуз Ю.П.,  

                                 головний консультант секретаріату Комітету - Поляк А.О. 

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про географічні 

назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання 

географічних назв у населених пунктах України (реєстр. №7253, друге читання) 

  

         Координує: Перший Заступник голови Комітету - Лозинський Роман 

Михайлович  

Доповідає: голова підкомітету - Безгін Віталій Юрійович 



Супроводжують: Заступник Керівника секретаріату Комітету - Гарбуз Ю.П.,  

                                 головний консультант секретаріату Комітету - Поляк А.О. 

  

II. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ 

 

4. Про подання Президента України В.Зеленського про дострокове 

припинення повноважень шляхом звільнення з посади члена Центральної 

виборчої комісії Ю.Фрицького  

 Координує та доповідає: Заступник голови Комітету, голова підкомітету -   

                                            Загоруйко Аліна Леонідівна 

Супроводжують:головний консультант секретаріату Комітету - Кириленко О.В.,  

                                       Заступник Керівника секретаріату Комітету - Данилюк О.А. 

  

5. Про створення Робочої групи Комітету з метою 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, інші кризові явища 

 Доповідає: Голова Комітету - Клочко Андрій Андрійович 

 

6. Про доручення Голови Верховної Ради України Р.Стефанчука щодо 

підготовки переліку потреб та пропозицій до двостороннього 

співробітництва з Європейським Парламентом на міжкомітетському рівні 

 Доповідає: Голова Комітету - Клочко Андрій Андрійович 

 

7. Обговорення діяльності Робочої групи Комітету щодо врегулювання 

проблемних питань смт. Коцюбинське Київської області 

 III. РІЗНЕ 

 


