
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 рішення Комітету від 12 січня 2023 року  
«Про План роботи Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку            
та містобудування на період дев’ятої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання (лютий – липень 2023 року)» щодо проведення 
виїзних засідань Комітету, комітетських слухань, круглих столів, 

обговорень, інших заходів, які будуть проводитися Комітетом                     
або за його участю

З метою підвищення ефективності роботи Комітету Верховної Ради 
України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування, а також задля обговорення 
найбільш проблемних питань, які віднесені до предмету відання Комітету та 
потребують нагального вирішення у зв’язку з воєнним станом і зумовленими 
ним наслідками, заслухавши пропозиції Голови Комітету О.Шуляк, 
враховуючи положення статей 13, 41 Закону України «Про комітети Верховної 
Ради України», Комітет в и р і ш и в:

1. Підтримати пропозиції Голови Комітету О.Шуляк та внести до  
Розділу V Плану роботи Комітету з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період 
дев’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий – липень 
2023 року), затвердженого рішенням Комітету від 12 січня 2023 року, зміни, що 
додаються.

2. Змінити подальшу нумерацію пунктів Розділу V Плану роботи 
Комітету у відповідності до внесених змін. 
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3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря 
Комітету Д.Ісаєнка.

Голова Комітету                                                                             О.ШУЛЯК



Зміни до Розділу V Плану роботи Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування на період дев’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання 

(лютий – липень 2023 року)

№ 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
«Механізми підвищення 
інноваційного та інвестиційного 
потенціалу регіонів» (створення 
технологічних, наукових парків, 
інноваційних хабів та забезпечення 
сприятливих умов для реалізації 
інноваційних проектів і залучення 
інвестицій)»

дата та місце 
проведення будуть

визначені в 
робочому  порядку

(орієнтовно
березень – квітень)

О.Шуляк

А.Малюга, І.Казімірова, В.Коваленко, 
О.Бочарова, С.Прітчіна
спільно з Комітетом з питань освіти, 
науки та інновацій, Комітетом з питань 
національної безпеки, оборони та 
розвідки, Комітетом з питань цифрової 
трансформації, Міністерством цифрової 
трансформації України, Міністерством 
розвитку громад, територій та 
інфраструктури України

14. Обговорення  
«Розгляд результатів дослідження 
«Щодо стану містобудівної 
документації та актуальності її 
оновлення» та можливість його 
врахування при імплементації 
Плану відновлення України»
(дослідження проведене Міністерством 
розвитку громад та територій спільно з 
Всеукраїнською асоціацією громад)

дата та місце 
проведення будуть 

визначені в 
робочому порядку

(орієнтовно 
квітень)

О.Шуляк

А.Малюга, І.Казімірова, В.Коваленко, 
О.Бочарова, С.Прітчіна
спільно з Міністерством розвитку 
громад, територій та інфраструктури 
України, асоціаціями органів місцевого 
самоврядування



№ 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. Виїзне засідання Комітету
«Шляхи трансформації вугільних 
регіонів: нові виклики та додаткові 
можливості для розвитку 
територіальних громад»

регіони України
(Волинська та/або

Львівська обл.)

дата та місце 
проведення будуть 

визначені в 
робочому порядку

(орієнтовно
квітень – травень)

О.Шуляк

А.Малюга, І.Казімірова, В.Коваленко, 
О.Бочарова, С.Прітчіна
спільно з Волинською та/або Львівською 
обласною військовою адміністрацією,          
Міністерством розвитку громад, 
територій та інфраструктури України

24. Виїзні засідання Комітету
«Проблемні питання розвитку 
бізнесу в умовах воєнного стану та 
релокації: регіональні аспекти»

регіони України
(Закарпатська обл., 
Івано-Франківська 

обл., Львівська обл.,
Тернопільська обл., 
Хмельницька обл., 
Чернівецька обл., 
Вінницька обл., 
Волинська обл., 
Рівненська обл.)

дата та місце 
проведення будуть 

визначені в 
робочому порядку

(орієнтовно
травень – червень)

О.Шуляк

А.Малюга, І.Казімірова, В.Коваленко, 
О.Бочарова, С.Прітчіна
спільно з військовими адміністраціями, 
Комітетом з питань економічного 
розвитку, проектом Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID) 
«Підвищення ефективності роботи і 
підзвітності органів місцевого 
самоврядування» («ГОВЕРЛА»)



№ 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 

25. Комітетські слухання
«Спрямування заморожених 
російських активів на відновлення 
регіонів як приклад для 
впровадження іншими країнами»

дата та місце 
проведення будуть 

визначені в 
робочому порядку

(орієнтовно 
червень)

О.Шуляк

А.Малюга, І.Казімірова, В.Коваленко, 
О.Бочарова, С.Прітчіна
спільно з Міністерством розвитку 
громад, територій та інфраструктури 
України


