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Р І Ш Е Н Н Я
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Про пропозицію Комітету Верховної Ради України
з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування щодо включення його 

представників до складу комісії щодо розподілу субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій (включаючи пропозиції щодо 
об’єктів і заходів, що можуть забезпечуватися за рахунок цієї субвенції)

________________________________________________________________________________________________________________________

Заслухавши інформацію Голови Комітету Верховної Ради України з питань 
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування А.Клочка про утворення Міністерством фінансів України 
відповідно до статті 35 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 
рік» комісії щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 
(включаючи пропозиції щодо об’єктів і заходів, що можуть забезпечуватися за 
рахунок цієї субвенції), підтримуючи необхідність забезпечення представництва 
Комітету у зазначеній комісії, Комітет  в и р і ш и в:

1. Запропонувати Міністерству фінансів України включити до складу 
комісії щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 
(включаючи пропозиції щодо об’єктів і заходів, що можуть забезпечуватися за 
рахунок цієї субвенції) представників Комітету:

АЛІКСІЙЧУКА Олександра Васильовича, народного депутата України, 
члена Комітету;

БІЛОЗІР Ларису Миколаївну, народного депутата України, голову 
підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних процедур;

МИКИШУ Дмитра Сергійовича, народного депутата України, члена 
Комітету;



РУБЛЬОВА Вячеслава Володимировича, народного депутата України, 
голову підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів;

СТРІХАРСЬКОГО Андрія Петровича, народного депутата України, голову 
підкомітету з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва.

2. Скерувати це рішення Комітету до Міністерства фінансів України.
3. Контроль за виконанням цього рішення Комітету покласти на секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка.
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