
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  з  питань  організації  державної  влади ,  місцевого  самоврядування ,

 регіонального  розвитку  та  містобудування
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел./факс: 255-32-05, 255-20-75    

Р І Ш Е Н Н Я

від 15 березня 2023 року 
Протокол №114

Про внесення змін до деяких рішень Комітету щодо створення 
робочих груп у Комітеті з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

З метою оптимізації та підвищення ефективності діяльності робочих 
груп у Комітеті з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, заслухавши 
інформацію Голови Комітету О.Шуляк, враховуючи пропозиції народних 
депутатів України - членів Комітету та керуючись статтею 15 Закону України 
«Про комітети Верховної Ради України», Комітет в и р і ш и в:

1. Внести зміни до таких рішень Комітету:
1) у рішенні Комітету від 09.10.2019 р. «Про Робочу групу Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з опрацювання та 
підготовки до другого читання проекту Закону України про місто Київ – 
столицю України (реєстр. № 2143-3)»:

а) пункт 2 викласти в такій редакції: 
«2. Призначити керівником Робочої групи народного депутата України, 

Голову Комітету О.Шуляк»;
б) пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Призначити заступником керівника Робочої групи народного 

депутата України, голову підкомітету з питань адміністративно-
територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна»;

в) пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. Доручити керівнику Робочої групи сформувати її персональний 

склад, надавши право, у разі необхідності, вносити зміни до її складу»;
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2) у рішенні Комітету від 13.11.2019 р. «Про утворення Робочої групи 
Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування з підготовки проекту Закону 
України щодо парламентської служби»:

а) пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Призначити співголовами Робочої групи народних депутатів 

України, голову підкомітету з питань державної служби Д.Чорного, голову 
підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого 
самоврядування В.Безгіна»;

б) у пункті 4 слово «Керівнику» замінити словом «співголовам»;

3) у рішенні Комітету від 04.12.2019 р. «Про утворення Робочої групи 
Комітету з питань удосконаленні нагородної справи»:

а) пункт 2 викласти в такій редакції: 
«2. Призначити співголовами Робочої групи народних депутатів 

України, голову підкомітету з питань законодавчого забезпечення діяльності  
органів державної влади, державних символів і нагород О.Літвінова, Першого 
Заступника Голови Комітету Р.Лозинського»;

б) пункт 3 виключити;
в) у пункті 5 слово «Керівнику» замінити словом «співголовам»;

4) у рішенні Комітету від 03.03.2020 р. «Про створення Робочої групи 
щодо напрацювання комплексних змін до виборчого законодавства, які б дали 
можливість проведення електронного голосування в Україні»:

а) пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Призначити співголовами Робочої групи від Комітету Верховної 

Ради України з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування народних 
депутатів України, Заступника Голови Комітету, голову підкомітету з питань 
виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко, 
Голову Комітету О.Шуляк»;

5) у рішенні Комітету від 03.06.2020 р. «Про утворення постійно діючої 
Робочої групи з питань впровадження реформи децентралізації влади в 
Україні»:

а) пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Призначити співголовами Робочої групи народних депутатів 

України, Голову Комітету О.Шуляк, голову підкомітету з питань 
адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 
В.Безгіна»;

б) пункт 3 виключити;
в) у пунктах 4 та 5 слова «керівнику» замінити словами «співголовам»;
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6) у рішенні Комітету від 17.02.2021 р. «Про створення Робочої групи 
Комітету з розробки проекту Закону України щодо реформування сфери 
поховання та демонополізації ринку ритуальних послуг»:

а) пункт 2 викласти в такій редакції: 
«2. Призначити співголовами Робочої групи народних депутатів 

України, голову підкомітету з питань містобудування, благоустрою та 
земельних відносин у межах територій забудови Г.Бондар, голову підкомітету 
з питань житлової політики та захисту інвестицій в об’єкти будівництва 
А.Стріхарського»;

7) у рішенні Комітету від 17.02.2021 р. «Про створення Робочої групи 
Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування щодо 
напрацювання комплексних змін у виборче законодавство з метою уніфікації 
механізмів правового регулювання виборчого процесу в Україні»:

а) пункт 2 викласти в такій редакції: 
«2. Призначити співголовами Робочої групи народних депутатів 

України, Заступника Голови Комітету, голову підкомітету з питань виборів, 
референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко, Голову 
Комітету О.Шуляк, Заступника Голови Комітету, голову підкомітету з питань 
адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу, 
виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської 
інтеграції О.Качуру»;

8) у рішенні Комітету від 17.03.2021 р. «Про утворення Робочої групи 
Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з 
опрацювання та підготовки до другого читання проекту 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 (реєстр. № 4298 від 30.10.2020 р.)»:

а) пункт 2 викласти в такій редакції: 
«2. Призначити керівником Робочої групи народного депутата України, 

голову підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 
місцевого самоврядування В.Безгіна»;

б) у пункті 3 слово «співголовам» замінити словом «керівнику»;

9) у рішенні Комітету від 14.07.2021 р. «Про утворення Робочої групи 
Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з 
удосконалення правового регулювання діяльності асоціацій органів місцевого 
самоврядування з метою посилення їх інституційної спроможності»:

а) пункт 2 викласти в такій редакції: 
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«2. Призначити керівником Робочої групи народного депутата України, 
голову підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 
місцевого самоврядування В.Безгіна»;

б) у пункті 3 слово «співголовам» замінити словом «керівнику»;

10) у рішенні Комітету від 20.04.2022 року «Про створення Робочої 
групи Комітету з розробки законодавчих актів, спрямованих на забезпечення 
просторового планування та комплексної відбудови населених пунктів і 
регіонів»:

а) пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Призначити співголовами Робочої групи народних депутатів 

України, голову підкомітету з питань містобудування, благоустрою та 
земельних відносин у межах територій забудови Г.Бондар, голову підкомітету 
з питань будівництва та проектування О.Дунду».

2. Доручити керівникам та співголовам робочих груп внести зміни до їх 
персональних складів у відповідності до цього рішення.

3. Завершити діяльність робочих груп у Комітеті:
- для підготовки комітетських  слухань «Державна регіональна політика: 

виклики, ризики, можливості» (рішення Комітету від 05.02.2020 р.);
- для підготовки проведення круглого столу «Реформування 

законодавства, що регулює місцеві вибори» (10 березня 2020 року) (рішення 
Комітету від 05.02.2020 р.);

- з опрацювання та підготовки до другого читання проекту Закону 
України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних 
послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в 
електронній формі (реєстр.№ 2679) (рішення Комітету від 20.05.2020 р.);

- з опрацювання та підготовки до другого читання проекту Закону 
України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення 
виборчого законодавства (реєстр. № 3485) (рішення Комітету від 17.06.2020 р.);

- з опрацювання та підготовки до другого читання проекту Закону 
України про народовладдя через всеукраїнський референдум (реєстр. № 3612) 
(рішення Комітету від 30.06.202 р.);

- з опрацювання та підготовки до другого читання проекту Закону 
України про адміністративну процедуру (реєстр. № 3475) (рішення Комітету від 
16.09.2020 р.);

- з розробки проекту Закону України щодо вдосконалення діяльності 
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та деяких питань 
управління житловими будинками (з використанням окремих положень 
законопроектів з реєстр. №№ 2606, 3367, 3878, 3937) (рішення Комітету від 
09.12.2020 р.);
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- з доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо реформування державного регулювання у 
сфері містобудування (рішення Комітету від 28.04.2021 р.).

4. Ліквідувати робочі групи у Комітеті:
- з розроблення проекту Закону щодо захисту майбутніх інвестицій в 

житлову забудову та запобігання появи нових проблемних об’єктів будівництва 
(рішення Комітету від 04.12.2019 р.);

- з розробки законодавчих актів з питань житлової політики та 
забезпечення громадян житлом, в тому числі тих, які втратили його внаслідок 
збройної агресії Російської Федерації (рішення Комітету від 20.04.2022 р.). 

5. Визнати такими, що втратили чинність рішення Комітету в частині 
утворення робочих груп:

- від 04.12.2019 р. «Про Рекомендації слухань у Комітеті на тему: «Захист 
інвестицій в житлову нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих 
інвесторів», які відбулися 4 листопада 2019 року»;

- від 20.04.2022 р. «Про створення Робочої групи Комітету з розробки 
законодавчих актів з питань житлової політики та забезпечення громадян 
житлом, в тому числі тих, які втратили його внаслідок збройної агресії 
Російської Федерації».

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря 
Комітету Д.Ісаєнка.

Голова Комітету                                                                       О.ШУЛЯК


