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*** 

 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

І. Організаційні питання 

1.  Про пропозиції Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до проекту Плану 

законопроектної роботи Верховної Ради України на 2023 рік. 

2. Про заключний моніторинг реалізації проекту «Місцеве спостереження за 

політичними процесами в Україні», що впроваджується Всеукраїнською 

громадською організацією «Громадська мережа «ОПОРА». 

3. Про ініціативу Всеукраїнської громадської організації «Громадянська 

мережа ОПОРА» щодо продовження партнерства з Комітетом з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування і пропозицією Комітету виступити бенефіціаром нового проекту 

«Місцеве спостереження за виборами і політичними процесами». 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. №5655, повторний 

розгляд). 

ІІІ. Різне 

 

 

*** 

 
 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував висловити до нього свої пропозиції. 

Пропозицій не надійшло. 

 

Голова  Комітету А.Клочко запропонував прийняти проект порядку денного 

засідання Комітету за основу та в цілому. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу та в цілому. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

22 народні депутати України – члени Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (В.Балога, Л.Білозір, Г.Бондар, В.Войцехівський, І.Гузь, 

Д.Гурін, А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, 

О.Літвінов, Р.Лозинський, Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, М.Саврасов, 

А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк, А.Яценко); 

Рішення прийнято. 
 



 3 

 

*** 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

І. Організаційні питання 

1.  Про пропозиції Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до проекту Плану 

законопроектної роботи Верховної Ради України на 2023 рік. 

2. Про заключний моніторинг реалізації проекту «Місцеве спостереження за 

політичними процесами в Україні», що впроваджується Всеукраїнською 

громадською організацією «Громадська мережа «ОПОРА». 

3. Про ініціативу Всеукраїнської громадської організації «Громадянська 

мережа ОПОРА» щодо продовження партнерства з Комітетом з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування і пропозицією Комітету виступити бенефіціаром нового проекту 

«Місцеве спостереження за виборами і політичними процесами». 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. №5655, повторний 

розгляд). 

ІІІ. Різне 
 

 

 

*** 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про пропозиції 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування до проекту Плану законопроектної 

роботи Верховної Ради України на 2023 рік. 

Доповідач поінформував, що до Комітету надійшло доручення Голови 

Верховної Ради України Р.Стефанчука стосовно надання пропозицій Комітету з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування до проекту Плану законопроектної роботи Верховної 

Ради України на 2023 рік щодо питань, які потребують законодавчого 

врегулювання. 

Такі пропозиції мають бути подані відповідно до предмету відання Комітету 

та з урахуванням пропозицій, наданих Кабінетом Міністрів України та Офісом 

Президента України. 

Очільник Комітету зазначив, що секретаріат Комітету узагальнив та 

систематизував всі пропозиції, що надійшли від Кабінету Міністрів України та 

Офісу Президента України до проекту Плану. 
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- схвалити пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування до проекту Плану законопроектної роботи Верховної Ради 

України на 2023 рік; 

- надіслати схвалені цим рішенням пропозиції Голові Верховної Ради 

України Р.Стефанчуку; 

- контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування до проекту Плану законопроектної роботи Верховної Ради України 

на 2023 рік. 

2. Надіслати схвалені цим рішенням пропозиції Голові Верховної Ради 

України Р.Стефанчуку. 

3. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

23 народні депутати України – члени Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (В.Балога, Л.Білозір, Г.Бондар, В.Войцехівський, І.Гузь, 

Д.Гурін, А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, 

О.Літвінов, Р.Лозинський, Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, В.Рубльов, 

М.Саврасов, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк, А.Яценко). 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко та аналітика Всеукраїнської громадської організації "Громадянська 

мережа «ОПОРА» Ю.Лісовського про заключний моніторинг реалізації проекту 

«Місцеве спостереження за політичними процесами в Україні», що впроваджується 

Всеукраїнською громадською організацією «Громадська мережа «ОПОРА». 

А.Загоруйко нагадала присутнім, що 30 вересня 2020 року Комітет прийняв 

рішення виступити бенефіціаром нового етапу проекту «Місцеве спостереження за 

політичними процесами в Україні», що реалізувався Всеукраїнською громадською 

організацією «Громадянська мережа «ОПОРА» за підтримки Агентства США з 

міжнародного розвитку, та надав згоду на моніторинг впровадження діяльності 

даного проекту. 

У серпні поточного року реалізація даного проекту завершена. Відповідно до 

вимог Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної 
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допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 153, на 

заключному етапі реалізації проекту Секретаріатом Кабінету Міністрів України 

разом з бенефіціаром та уповноваженими представниками партнера з розвитку 

проводиться заключний моніторинг проекту, для чого реципієнт подає 

бенефіціарові результати заключного моніторингу за затвердженою формою. 

Ю.Лісовський поінформував присутніх народних депутатів України – членів 

Комітету про стан реалізації заключного моніторингу проекту «Місцеве 

спостереження за політичними процесами в Україні», що реалізувався 

Всеукраїнською громадською організацією «Громадянська мережа «ОПОРА». 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; аналітик даних Всеукраїнської громадської організації 

"Громадянська мережа «ОПОРА» Ю.Лісовський. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- інформацію про результати заключного моніторингу проекту «Місцеве 

спостереження за політичними процесами в Україні», що реалізовувався 

Всеукраїнською громадською організацією «Громадянська мережа «ОПОРА», 

взяти до відома; 

- результати реалізації проекту «Місцеве спостереження за політичними 

процесами в Україні» визнати задовільними; 

- надіслати це Рішення до Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

- контроль за виконанням даного Рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про результати заключного моніторингу проекту «Місцеве 

спостереження за політичними процесами в Україні», що реалізовувався 

Всеукраїнською громадською організацією «Громадянська мережа «ОПОРА», взяти 

до відома. 

2. Результати реалізації проекту «Місцеве спостереження за політичними 

процесами в Україні» визнати задовільними. 

3. Надіслати це Рішення до Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

4. Контроль за виконанням даного Рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднаний 

21 народний депутат України – член Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (В.Балога, Л.Білозір, Г.Бондар, В.Войцехівський, І.Гузь, 

Д.Гурін, А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, 

Р.Лозинський, Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, В.Рубльов, А.Стріхарський, 

Д.Чорний, О.Шуляк, А.Яценко). 

Рішення прийнято. 

 

3. 
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СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка та радника з юридичних 

питань Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа «ОПОРА» 

П.Романюка про ініціативу Всеукраїнської громадської організації «Громадянська 

мережа ОПОРА» щодо продовження партнерства з Комітетом з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування і пропозицією Комітету виступити бенефіціаром нового проекту 

«Місцеве спостереження за виборами і політичними процесами». 

Очільник Комітету поінформував присутніх, що Всеукраїнська громадська 

організація «Громадянська мережа ОПОРА» звернулась до Комітету з ініціативою 

продовжити партнерство та запропоновано Комітету виступити бенефіціаром 

нового проекту «Місцеве спостереження за виборами і політичними процесами», 

що діятиме до 31 січня 2026 року. 

Радник з юридичних питань Всеукраїнської громадської організації 

«Громадянська мережа «ОПОРА» П.Романюк  ознайомив присутніх із описом 

діяльності нового проекту. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; радник з юридичних питань Всеукраїнської громадської 

організації «Громадянська мережа «ОПОРА» П.Романюк. 

 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- виступити бенефіціаром нового проекту «Місцеве спостереження за 

виборами та політичними процесами», що реалізується Всеукраїнською 

громадською організацією «Громадянська мережа «ОПОРА» за підтримки 

Агентства США з міжнародного розвитку в рамках угоди за номером 

72012123CA0000, що діятиме до 31 січня 2026 року; 

- надати згоду на моніторинг впровадження діяльності, зазначеної в описі 

проекту, особливо діяльності, що націлена на покращення справедливості та 

чесності виборів в Україні за допомогою внутрішнього спостереження; 

- відповідно по Порядку залучення, використання та моніторингу 

міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про створення єдиної системи залучення, 

використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», звернутися до 

Секретаріату Кабінету Міністрів України з пропозицією про державну реєстрацію 

проекту; 

- контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на народного 

депутата України, секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Виступити бенефіціаром нового проекту «Місцеве спостереження за 

виборами та політичними процесами», що реалізується Всеукраїнською 

громадською організацією «Громадянська мережа «ОПОРА» за підтримки 

Агентства США з міжнародного розвитку в рамках угоди за номером 

72012123CA0000, що діятиме до 31 січня 2026 року (опис проекту додається). 
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2. Надати згоду на моніторинг впровадження діяльності, зазначеної в описі 

проекту, особливо діяльності, що націлена на покращення справедливості та чесності 

виборів в Україні за допомогою внутрішнього спостереження. 

3. Відповідно по Порядку залучення, використання та моніторингу 

міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про створення єдиної системи залучення, 

використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», звернутися до 

Секретаріату Кабінету Міністрів України з пропозицією про державну реєстрацію 

проекту. 

4. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на народного 

депутата України, секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

18 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (В.Балога, Л.Білозір, Г.Бондар, І.Гузь, Д.Гурін, 

А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, В.М’ялик, 

Т.Плачкова, В.Рубльов, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк, А.Яценко). 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету О.Шуляк про проект 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. №5655, повторний розгляд). 

Доповідач нагадала, що під час розгляду законопроекту з реєстр. № 5655 на 

засіданні Комітету 28.11.2022 року заступником Голови Національного агентства з 

питань запобігання корупції А.Вишневським було озвучено пропозицію про 

направлення до агентства схваленого Комітетом тексту законопроекту, 

підготовленого до другого читання. У зв’язку із цим, Комітетом було скеровано 

відповідний документ до НАЗК. За результатами розгляду Агентством тексту 

законопроекту, схваленого на засіданні Комітету 28.11.2022 року, НАЗК 

запропоновано Комітету доопрацювати законопроект, згідно наданих зауважень та 

рекомендацій. Також до тексту проекту висловили свої пропозиції Асоціація міст 

України та Нотаріальна палата України.  

Враховуючи внесені рекомендації, Заступником Голови Комітету О.Шуляк 

було напрацьовано зміни щодо уточнення редакції окремих положень 

законопроекту. 

Заступник Голови Комітету О.Шуляк озвучила пропозицію підкомітету з 

питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, ліцензування 

і страхування у будівництві Комітету та запропонувала Комітету врахувати 

наступні пропозиції: 

1) до пункту 1 частини п’ятої статті 186 Земельного кодексу України щодо 

підстав затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту – 

пропозиція за № 50, зміни за пропозиціями НАЗК та АМУ; 
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2) до статті 376 Цивільного кодексу України щодо встановлення випадків для 

визначення об’єкта самочинного будівництва – пропозиція за № 58, зміни за 

пропозиціями НАЗК та АМУ;  

3) до Закону України «Про архітектурну діяльність» щодо повноважень 

атестаційної архітектурно-будівельної комісії (стаття 171) та щодо обов’язків 

архітекторів (стаття 26) – пропозиції за №№ 328 та 388, зміни за пропозиціями 

НАЗК та АМУ; 

4) до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у частині:  

- уповноважених органів містобудування та архітектури (стаття 61); 

складання звіту про результати моніторингу забудови (стаття 231); випадків, на які 

не поширюються обмеження щодо передачі (надання) земельних ділянок із земель 

державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним або 

юридичним особам (стаття 24); умов чинності містобудівних умов та обмежень 

(стаття 29); містобудівного контролю (статті 38 та 383) та державного 

містобудівного нагляду (статті 42 та 43) – це пропозиції за №№ 628, 742, 857, 883, 

1530 та 1624, зміни за пропозиціями НАЗК та АМУ; 

- порядку та особливостей подання документа (відомостей з документа), що 

посвідчує повноваження представника для отримання адміністративних та інших 

послуг у сфері будівництва з використанням електронної системи (статті 261, з 35 

по 355, з 36 по 364, 37 та 372 та 46) – пропозиції за №№ 861, 1260, 1304, 1322, 1332, 

1341, 1347, 1431, 1454, 1482, 1495, 1509, 1517, 1527 та 2402 – зміни за пропозиціями 

Нотаріальної палати України; 

- експертизи проектної документації на будівництво (статті 1, 312 та 313) – 

пропозиції за №№ 521, 1060, 1062 зміни за пропозиціями НАЗК. 

З метою врахування отриманих зауважень та рекомендацій, підкомітетом 

запропоновано Комітету уточнити остаточну редакцію окремих положень 

законопроекту, які сформовані відповідно до 30-ти попередніх пропозицій до 

проекту за №№ 50, 58, 328, 388, 521, 628, 742, 857, 861, 883, 1060, 1062, 1260, 1304, 

1322, 1332, 1341, 1347, 1431, 1454, 1482, 1495, 1509, 1517, 1527, 1530, 1624, 2020, 

2107 та 2402, що були враховані Комітетом на засіданні 28 листопада 2022 року. 

За наслідками розгляду напрацьованих пропозицій на засіданні підкомітету 

вирішено рекомендувати Комітету врахувати редакційно поправки за №№ 50, 58, 

328, 388, 521, 628, 742, 857, 861, 883, 1060, 1062, 1260, 1304, 1322, 1332, 1341, 1347, 

1431, 1454, 1482, 1495, 1509, 1517, 1527, 1530, 1624, 2020, 2107, 2402 та внести 

запропоновані зміни до окремих положень остаточної редакції тексту 

законопроекту. 

Також Заступник Голови Комітету О.Шуляк у відповідності до пункту 

четвертого частини першої статті 15 закону України «Про Комітети Верховної Ради 

України» подала додаткову пропозицію щодо внесення до остаточної редакції 

тексту законопроекту такої зміни: 

«частину п’ятнадцяту статті 8 Закону України «Про нотаріат» викласти в 

такій редакції: 

«Внесення нотаріусом у випадках, передбачених законодавством, 

інформації до Єдиного реєстру довіреностей,  Спадкового реєстру та інших 

єдиних та державних реєстрів, що функціонують у системі Міністерства юстиції 
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України, а також Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва не є 

порушенням нотаріальної таємниці». 

У зв’язку з чим пропозицію за № 175 врахувати запропоновано врахувати 

редакційно.  

 

Заступник Голови Комітету О.Шуляк запропонувала перейти до розгляду 

зазначених поправок та пропозицій до законопроекту. 

Пропозицію підтримано. 

 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку 

громад, територій та інфраструктури України О.Кубраков. 

 

Заступник Голови Комітету О.Шуляк запропонувала: 

- врахувати редакційно поправки та пропозиції за №№ 50, 58, 175, 328, 388, 

521, 628, 742, 857, 861, 883, 1060, 1062, 1260, 1304, 1322, 1332, 1341, 1347, 1431, 

1454, 1482, 1495, 1509, 1517, 1527, 1530, 1624, 2020, 2107, 2402 та внести 

запропоновані підкомітетом зміни до остаточної редакції окремих положень 

підготовленого до другого читання законопроекту; 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування 

сфери містобудівної діяльності» (реєстр. № 5655) прийняти в другому читанні та 

в цілому; 

- доручити Заступнику Голови Комітету О.Шуляк спільно із секретаріатом 

Комітету здійснити коригування та техніко-юридичне опрацювання порівняльної 

таблиці до проекту з реєстр. № 5655 з урахуванням прийнятих на засіданні 

Комітету рішень; 

- у разі прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці тексту Закону на підпис Голові Верховної Ради 

України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання; 

- визначити доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, 

Заступника Голови Комітету О.Шуляк. 

Очільник Комітету поставив на голосування вказані пропозиції, водночас 

нагадавши присутнім, що відповідно до вимог частини п’ятої статті 44 Закону 

України «Про комітети Верховної Ради України» прийняті комітетом акти можуть 

бути переглянуті, якщо за це проголосує більшість від затвердженого Верховною 

Радою України складу членів комітету. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Врахувати редакційно поправки та пропозиції за №№ 50, 58, 175, 328, 388, 

521, 628, 742, 857, 861, 883, 1060, 1062, 1260, 1304, 1322, 1332, 1341, 1347, 1431, 1454, 

1482, 1495, 1509, 1517, 1527, 1530, 1624, 2020, 2107, 2402 та внести запропоновані 

підкомітетом зміни до остаточної редакції окремих положень підготовленого до 

другого читання законопроекту. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери 

містобудівної діяльності» (реєстр. № 5655) прийняти в другому читанні та в цілому. 

3. Доручити Заступнику Голови Комітету О.Шуляк спільно із секретаріатом 

Комітету здійснити коригування та техніко-юридичне опрацювання порівняльної 

таблиці до проекту з реєстр. № 5655 з урахуванням прийнятих на засіданні Комітету 

рішень. 

4. У разі прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці тексту Закону на підпис Голові Верховної Ради 

України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної 

Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 

5. Визначити доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, 

Заступника Голови Комітету О.Шуляк. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

17 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 15 народних депутатів України (Л.Білозір, І.Гузь, В.Іванов, Д.Ісаєнко, 

В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, 

А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк, А.Яценко); 

«Проти» – 1 народний депутат України (Г.Бондар); 

«Утримались» –1 народний депутат України (В.Балога).  

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

Голова Комітету                     ______________             А.КЛОЧКО 

 

 

Секретар Комітету                ______________                      Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

8 грудня 2022 року 

 

І. Організаційні питання 

1.  Про пропозиції Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до проекту Плану 

законопроектної роботи Верховної Ради України на 2023 рік. 

2. Про заключний моніторинг реалізації проекту «Місцеве спостереження за 

політичними процесами в Україні», що впроваджується Всеукраїнською 

громадською організацією «Громадська мережа «ОПОРА». 

3. Про ініціативу Всеукраїнської громадської організації «Громадянська 

мережа ОПОРА» щодо продовження партнерства з Комітетом з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування і пропозицією Комітету виступити бенефіціаром нового проекту 

«Місцеве спостереження за виборами і політичними процесами». 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. №5655, повторний 

розгляд). 

ІІІ. Різне 

 


