
Розділ V.  Питання, які  передбачається  розглянути  на  виїзних засіданнях Комітету,  

комітетських слуханнях, круглих столах  (із зазначенням дати і місця проведення  засідання); 

конференції,  семінари, «круглі столи», інші заходи, які будуть проводитися Комітетом або за його участю  

 
№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Дата та місце 

проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени 

Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення підготовки 

працівники секретаріату Комітету,  

партнери заходу  

 

 

1.  Круглий стіл  

«Реформа системи оплати праці 

державних службовців як складова 

євроінтеграції»  

 

 

на платформі ZOOM  

 

(13 лютого, 10:00) 

Д.Чорний 

В.Безгін 

А.Малюга, О.Маковський, І.Ляшко 

спільно з Національним агентством 

України з питань державної служби, 

Комітетом з питань бюджету, 

Програмою підтримки вдосконалення 

врядування та менеджменту (SIGMA), 

проектом Європейського Союзу 

«Підтримка комплексної реформи  

державного управління в Україні» 

(EU4PAR) 

2.  Обговорення 

«Перспективи вдосконалення 

виборчого законодавства в частині 

інформаційного забезпечення та 

передвиборної агітації: проект 

Закону про внесення змін до 

Виборчого кодексу України щодо 

вдосконалення регулювання 

інформаційного забезпечення 

виборів та здійснення передвиборної 

агітації реєстр. №8310 або що не 

увійшло в Закон України «Про 

медіа»  

дату проведення буде 

визначено в 

робочому порядку 

(на платформі 

ZOOM)  

 

(орієнтовно  

лютий) 

А.Загоруйко 

А.Малюга, В.Каніковська, О.Кириленко, 

Л.Дмитрук, О.Данилюк  

спільно з Центральною виборчою 

комісією, Всеукраїнською громадською 

організацією «Громадянська мережа 

«ОПОРА», Міжнародною фундацією 

виборчих систем (IFES) в Україні, 

Проектом Ради Європи «Підтримка 

демократичних післявоєнних виборів в 

Україні» 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Дата та місце 

проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени 

Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення підготовки 

працівники секретаріату Комітету,  

партнери заходу  

 

 

3.  Презентація  

підготовленого до другого читання 

проекту Закону України про публічні 

консультації  

(реєстр. №4254) 

 

Інформаційні 

агентства 

Інтерфакс Україна, 

Укрінформ 

(орієнтовно лютий) 

А.Загоруйко 

В.Безгін 

А.Малюга, І.Ляшко, О.Маковський 

спільно з Програмою Ради Європи 

«Посилення доброго демократичного 

врядування і cтійкості в Україні», 

Проектом Ради Європи «Зміцнення 

стійкості демократичних процесів через 

громадську участь в умовах війни та 

післявоєнний період», Програмою 

USAID «РАДА: наступне покоління», 

проектом Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID) 

«Підвищення ефективності роботи і 

підзвітності органів місцевого 

самоврядування» («ГОВЕРЛА») 

 

 

4.  Круглий стіл  

«Комплексна реконструкція 

кварталів (мікрорайонів) застарілого 

житлового фонду: проблеми та 

перспективи» 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в робочому 

порядку або на 

платформі ZOOM  

 

(орієнтовно лютий) 

 

О.Шуляк  

А.Стріхарський  

А.Малюга, І.Казімірова, С.Прітчіна, 

В.Коваленко 

спільно з Міністерством розвитку 

громад, територій та інфраструктури 

України, ДП Українським державним 

науково-дослідним інститутом 

проектування міст «Діпромісто» імені 

Ю.М.Білоконя, Будівельною палатою 

України, Конфедерацією будівельників 

України, асоціаціями органів місцевого 

самоврядування 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Дата та місце 

проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени 

Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення підготовки 

працівники секретаріату Комітету,  

партнери заходу  

 

 

5.  Виїзне засідання підкомітету з питань 

адміністративно-територіального 

устрою та місцевого самоврядування 

Комітету 

«Досвід функціонування інституту 

старост. Регіональний вимір»  
(за результатами Дослідження «Аналіз 

практики застосування законодавства щодо 

інституту старост») 

Волинська обл. 

(9 лютого) 

 

Рівненська обл. 

 (орієнтовно квітень) 

 

(дати заходів  буде 

визначено в робочому 

порядку) 

 

В.Безгін  

В.Рубльов 

 

А.Малюга, О.Данилюк, Т.Корнієнко, 

Ю.Гарбуз 

спільно з Волинською обласною 

військовою адміністрацією, 

Рівненською обласною військовою 

адміністрацією,  Громадською 

організацією «ДЕСПРО», Програмою 

USAID «РАДА: наступне покоління», 

Всеукраїнською асоціацією старост, 

асоціаціями органів місцевого 

самоврядування 

 

6.  Спільне засідання підкомітету з 

питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого 

самоврядування і підкомітету з питань 

виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії Комітету 

«Оптимізація адміністративно-

територіального устрою та її вплив 

на адміністрування виборчого 

процесу» 

 

 

 

Харківська обл. 

(1 березня) 

 

 Рівненська обл. 

(орієнтовно 

березень)  

 

(дати заходів  буде 

визначено в робочому 

порядку) 

 

 

В.Безгін 

А.Загоруйко 

А.Малюга, Ю.Гарбуз, В.Каніковська, 

О.Кириленко 

спільно з Міністерством розвитку 

громад, територій та інфраструктури 

України, Харківською обласною 

військовою адміністрацією,  

Рівненською обласною військовою 

адміністрацією,  Центральною виборчою 

комісією, проектом Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID) 

«Підвищення ефективності роботи і 

підзвітності органів місцевого 

самоврядування» («ГОВЕРЛА»), 

Програмою Ради Європи «Посилення 

доброго демократичного врядування і 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Дата та місце 

проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени 

Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення підготовки 

працівники секретаріату Комітету,  

партнери заходу  

 

 

cтійкості в Україні», Програмою USAID 

«РАДА: наступне покоління», 

Всеукраїнською громадською організацією 

«Громадянська мережа «ОПОРА», 

Міжнародною фундацією виборчих систем 

(IFES) в Україні,  Проектом Ради Європи 

«Підтримка демократичних 

післявоєнних виборів в Україні», 

асоціаціями органів місцевого 

самоврядування 

 

 

7.  Круглий стіл 

«Органи самоорганізації населення: 

стан законодавчого забезпечення та 

перспективи його вдосконалення» 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в робочому 

порядку  

 

(орієнтовно  

березень) 
В.Рубльов 

В.Безгін 

А.Малюга, І.Ляшко, О.Кириленко, 

О.Маковський 

спільно з Міністерством розвитку 

громад, територій та інфраструктури 

України,  Міжнародним фондом 

«Відродження», Всеукраїнською 

громадською організацією «Асоціація 

сприяння самоорганізації населення», 

Громадською організацією «ДЕСПРО», 

Програмою USAID «РАДА: наступне 

покоління», асоціаціями органів 

місцевого самоврядування 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Дата та місце 

проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени 

Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення підготовки 

працівники секретаріату Комітету,  

партнери заходу  

 

 

8.  Круглий стіл  

«Особливості правового 

регулювання діяльності місцевих 

органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування на базі 

положень законопроекту з реєстр. 

№4298: дотримання європейських 

стандартів і врахування суспільного 

запиту на ефективну і належну 

місцеву публічну владу в умовах 

воєнного стану та перехідного періоду 

до цивільного адміністрування» 

 

 

 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в робочому 

порядку  

 

(орієнтовно 

березень) 

 

В.Безгін 

 

А.Малюга, О.Данилюк 

спільно з Програмою Ради Європи 

«Посилення доброго демократичного 

врядування і cтійкості в Україні», 

проектом Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID) 

«Підвищення ефективності роботи і 

підзвітності органів місцевого 

самоврядування» («ГОВЕРЛА») 

 

9.  Круглий стіл 

«Розвиток громадської участі в 

процесі формування владних рішень 

на рівні місцевого самоврядування» 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в робочому 

порядку  

 

(орієнтовно 

березень) 

А.Загоруйко 

В.Безгін 

Л.Білозір 

А.Малюга, І.Ляшко, О.Кириленко, 

О.Маковський 

спільно з ГО «Український центр 

незалежний політичних досліджень», 

Проектом Ради Європи «Зміцнення 

стійкості демократичних процесів через 

громадську участь в умовах війни та 

післявоєнний період», асоціаціями 

органів місцевого самоврядування 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Дата та місце 

проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени 

Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення підготовки 

працівники секретаріату Комітету,  

партнери заходу  

 

 

10.  Круглий стіл  

«Запровадження будівельного 

інформаційного моделювання (ВІМ-

технологій) на всіх етапах життєвого 

циклу об'єктів» 

 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в робочому 

порядку або на 

платформі ZOOM  

 

(орієнтовно 

березень-квітень) 

 

О.Шуляк  

О.Дунда  

А.Малюга, І.Казімірова, С.Прітчіна, 

В.Коваленко 

спільно з Міністерством розвитку 

громад, територій та інфраструктури 

України, Будівельною палатою України, 

Конфедерацією будівельників України, 

асоціаціями органів місцевого 

самоврядування, ГО «Ukrainian BIM 

Community» 

11.  Консультації  

«Відновлення місцевого 

самоврядування на деокупованих 

територіях, правове регулювання 

діяльності військово-цивільних 

адміністрацій у післявоєнний період»  

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в робочому 

порядку  

 

(орієнтовно 

березень-липень) 

 

консультації у трьох 

областях України 

 

В.Безгін 

 

А.Малюга, О.Данилюк, Т.Корнієнко, 

Ю.Гарбуз 

спільно з Програмою «U-LEAD з 

Європою»,  асоціаціями органів 

місцевого самоврядування 

12.  Презентація  

підготовленого до другого читання 

проекту Закону України про службу 

в органах місцевого самоврядування 

(реєстр. №6504) 

Інформаційні 

агентства 

Інтерфакс Україна, 

Укрінформ 

(орієнтовно квітень) 

В.Безгін 

 

А.Малюга, О.Маковський, І.Ляшко 

спільно з Національним агентством 

України з питань державної служби, 

Програмою Ради Європи «Посилення 

доброго демократичного врядування і 

cтійкості в Україні» 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Дата та місце 

проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени 

Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення підготовки 

працівники секретаріату Комітету,  

партнери заходу  

 

 

13.  Обговорення 

«Правила політичного фінансування 

та відповідальність за їх порушення: 

продовження реформи для 

забезпечення прозорості діяльності 

політичних партій та виборчих 

кампаній» 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в робочому 

порядку або на 

платформі ZOOM  

(орієнтовно квітень-

травень) А.Загоруйко 

А.Малюга, В.Каніковська, О.Кириленко, 

Л.Дмитрук, О.Данилюк  

спільно з Центральною виборчою 

комісією, Комітетом з питань правової 

політики, Всеукраїнською громадською 

організацією «Громадянська мережа 

«ОПОРА», Міжнародною фундацією 

виборчих систем (IFES) в Україні, 

Проектом Ради Європи «Підтримка 

демократичних післявоєнних виборів в 

Україні» 

 

 

14.  Презентація  

Дослідження «Аналіз нормативно-

методичного забезпечення 

співробітництва територіальних 

громад у відповідності до Закону 

України «Про співробітництво 

територіальних громад» 

Засідання 

підкомітету з питань 

адміністративно-

територіального 

устрою та місцевого 

самоврядування 

Комітету, 

Засідання Комітету  

(орієнтовно  

квітень - травень) 

 

 

 

 

В.Безгін 

А.Малюга, М.Маценко 

спільно з Програмою USAID «РАДА: 

наступне покоління», Вестмінстерською 

фундацією за демократію 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Дата та місце 

проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени 

Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення підготовки 

працівники секретаріату Комітету,  

партнери заходу  

 

 

15.  Круглий стіл 

«Проблемні питання надання 

адміністративних послуг в умовах 

воєнного стану» 

 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в робочому 

порядку  

 (орієнтовно  

квітень - травень) 

 
Л.Білозір 

А.Малюга, М.Маценко, Ю.Пилявський 

спільно з Всеукраїнською асоціацією 

Центрів надання адміністративних 

послуг, проектом Європейського Союзу 

«Підтримка комплексної реформи  

державного управління в Україні» 

(EU4PAR), Центром політико-правових 

реформ (ЦППР), асоціаціями органів 

місцевого самоврядування 

 

 

 

16.  Тур  

щодо презентації положень Закону 

України «Про внесення змін до 

Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» та деяких 

інших законодавчих актів України 

щодо реформування територіальної 

організації виконавчої влади в 

Україні» (проект з реєстр. №4298) та 

з’ясування необхідності їх 

удосконалення 
(у разі прийняття в цілому як Закон проекту з 

реєстр. №4298) 

 

 

регіони України 

(Харківська обл., 

Житомирська обл., 

Львівська обл., 

Одеська обл.) 

 

(орієнтовно  

квітень-червень) 
В.Безгін 

 

А.Малюга, О.Данилюк 

спільно з проектом Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID) 

«Підвищення ефективності роботи і 

підзвітності органів місцевого 

самоврядування» («ГОВЕРЛА»), 

Програмою Ради Європи «Посилення 

доброго демократичного врядування і 

cтійкості в Україні» 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Дата та місце 

проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени 

Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення підготовки 

працівники секретаріату Комітету,  

партнери заходу  

 

 

17.  Консультації  

«Відбудова та регіональна політика в 

рамках процесу вступу до ЄС»  

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в робочому 

порядку  
 

(орієнтовно квітень-

липень) 
 

консультації у трьох 

областях України 

О.Шуляк 

В.Безгін 

В.Рубльов 

 

А.Малюга, М.Маценко, Ю.Пилявський 

спільно з Програмою «U-LEAD з 

Європою», асоціаціями органів 

місцевого самоврядування 

18.  Круглий стіл 

«Виборчий кодекс України в дії: 

практика застосування та напрямки 

вдосконалення» 

 

 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в робочому 

порядку  

 

(орієнтовно 

травень) 

О.Шуляк 

А.Загоруйко 

А.Малюга, В.Каніковська, О.Кириленко, 

Л.Дмитрук, О.Данилюк  

спільно з Центральною виборчою 

комісією, Всеукраїнською громадською 

організацією «Громадянська мережа 

«ОПОРА», Міжнародною фундацією 

виборчих систем (IFES) в Україні, 

Офісом Координатора проектів ОБСЄ в 

Україні, Всеукраїнською громадською 

організацією «Комітет виборців 

України», Національним демократичним 

інститутом в Україні (NDI), Проектом 

Ради Європи «Підтримка демократичних 

післявоєнних виборів в Україні», 

Швейцарсько-українським проектом 

«Децентралізація для розвитку 

демократичної освіти» (DECIDE), 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Дата та місце 

проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени 

Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення підготовки 

працівники секретаріату Комітету,  

партнери заходу  

 

 

асоціаціями органів місцевого 

самоврядування 

19.  Ознайомчий візит до Швеції в рамках 

налагодження 

співпраці з 

відповідним 

Комітетом 

Парламенту 

(орієнтовно травень) 

О.Шуляк 

В.Безгін 

 

А.Малюга, Т.Кирилюк, А.Поляк 

спільно з Шведсько-українським 

проектом «Підтримка децентралізації в 

Україні» 

20.  Круглий стіл  

«Забезпечення прав виборців за 

кордоном та організація безпечних 

виборів: виклики постконфліктного 

періоду» 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в робочому 

порядку або на 

платформі ZOOM 

 

 (орієнтовно 

травень-червень) 

 

О.Шуляк 

А.Загоруйко 

А.Малюга, В.Каніковська, О.Кириленко, 

Л.Дмитрук, О.Данилюк  

спільно з Центральною виборчою комісією, 

Всеукраїнською громадською організацією 

«Громадянська мережа «ОПОРА», 

Міжнародною фундацією виборчих систем 

(IFES) в Україні, Проектом Ради Європи 

«Підтримка демократичних 

післявоєнних виборів в Україні» 

21.  Презентація  

«Дослідження щодо відновлення 

державності на деокупованих 

територіях: від 2014 до 2023 року» 

Інформаційні 

агентства 

Інтерфакс Україна, 

Укрінформ 

 

(орієнтовно  

червень) 

В.Безгін 

 

А.Малюга, Ю.Гарбуз, О.Данилюк, 

Т.Корнієнко 

спільно з ГО «Лабораторія 

законодавчих ініціатив» 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Дата та місце 

проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени 

Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення підготовки 

працівники секретаріату Комітету,  

партнери заходу  

 

 

22.  Форум 

«Майбутнє реформи децентралізації 

в Україні - стан, перспективи та 

виклики місцевого самоврядування 

в Україні» (за результатами 

навчального туру, запровадження 

системи державного нагляду за ОМС в 

Україні, перспективи взаємодії 

муніципалітетів та місцевих 

державних адміністрацій) 

 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в робочому 

порядку  

 

 (орієнтовно червень) 

 

В.Безгін 

 

А.Малюга, О.Данилюк, Т.Корнієнко, 

Ю.Гарбуз 

спільно з Програмою «U-LEAD з 

Європою»,  асоціаціями органів 

місцевого самоврядування 

23.  Ознайомчий візит до Канади  в рамках 

налагодження 

співпраці з 

відповідним 

Комітетом 

Парламенту 

(орієнтовно червень) 

О.Шуляк 

В.Безгін 

 

А.Малюга, Ю.Гарбуз 

спільно з ГО «Лабораторія 

законодавчих ініціатив» 

24.  Обговорення  

«Відповідь органів місцевого 

самоврядування на кризові ситуації 

та виклики, спричинені війною: 

кращі практики та подальші кроки»  

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в робочому 

порядку  

 

(орієнтовно  

червень-липень) 

В.Безгін 

А.Малюга, О.Данилюк, Т.Корнієнко 

спільно з проектами Програми розвитку 

ООН в Україні: «Зміцнення потенціалу 

кризового управління та реагування на 

надзвичайні ситуації на всіх рівнях 

органів державної влади в Україні», 

«Сприяння безпеці людей в Україні 

через реагування на багатовимірну 
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№ 

п/п 

Питання, 

 які виносяться   

на  розгляд  Комітету 

Дата та місце 

проведення 

Відповідальні  

за  підготовку  

члени 

Комітету  

Відповідальні  за  забезпечення підготовки 

працівники секретаріату Комітету,  

партнери заходу  

 

 

кризу, спричинену війною», асоціаціями 

органів місцевого самоврядування 

25.  Круглий стіл  

«Система професійного навчання 

публічних службовців: сучасні 

ініціативи та майбутні можливості» 

дата та місце 

проведення будуть 

визначені в робочому 

порядку або на 

платформі ZOOM  

 

(орієнтовно липень) 

Д.Чорний 

В.Безгін 

А.Малюга, О.Маковський, І.Ляшко 

спільно з Національним агентством 

України з питань державної служби, 

Програмою підтримки вдосконалення 

врядування та менеджменту (SIGMA), 

проектом Європейського Союзу 

«Підтримка комплексної реформи  

державного управління в Україні» 

(EU4PAR) 

26.  Тур  

в частині ознайомлення з 

презентаціями пілотних проектів 

програм комплексного відновлення 

областей, територій територіальних 

громад,  розробленими відповідними 

ОДА, виконавчими органами 

відповідних місцевих рад (на виконання 

положень ЗУ № 2254-IX "Про внесення змін до 

деяких законів України щодо першочергових 

заходів реформування сфери містобудівної 

діяльності") 

 

регіони України буде 

визначено в 

робочому порядку 

 

(орієнтовно липень) О.Шуляк  

 

А.Малюга, О.Бочарова 

спільно з Міністерством розвитку 

громад, територій та інфраструктури 

України, проектом Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID) 

«Підвищення ефективності роботи і 

підзвітності органів місцевого 

самоврядування» («ГОВЕРЛА»), 

асоціаціями органів місцевого 

самоврядування, відповідними 

обласними військовими адміністраціями 

 

 


