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від 3 листопада 2021 року 
Протокол № 82

Про розподіл обов’язків
між Першим заступником та заступниками Голови Комітету

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування

Керуючись частиною першою статті 35 Закону України «Про комітети 
Верховної Ради України», заслухавши пропозиції Голови Комітету з питань 
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування А.Клочка щодо розподілу обов'язків між Першим 
заступником та заступниками Голови Комітету, Комітет  в и р і ш и в:

1. Розподілити обов’язки між Першим заступником та заступниками 
Голови Комітету, доручивши:

– Першому заступнику Голови Комітету Лозинському Роману 
Михайловичу здійснювати координацію діяльності підкомітету з питань 
адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування;

– Заступнику Голови Комітету Гузю Ігорю Володимировичу 
здійснювати координацію діяльності підкомітетів з питань адміністративних 
послуг та адміністративних процедур, з питань регіональної політики та 
місцевих бюджетів; 

– Заступнику Голови Комітету Загоруйко Аліні Леонідівні здійснювати 
координацію діяльності підкомітету з питань виборів, референдумів та інших 
форм безпосередньої демократії;

– Заступнику Голови Комітету Качурі Олександру Анатолійовичу 
здійснювати координацію діяльності підкомітетів з питань законодавчого 
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забезпечення діяльності органів державної влади, державних символів і 
нагород, з питань державної служби;

– Заступнику Голови Комітету Шуляк Олені Олексіївні здійснювати 
координацію діяльності підкомітетів з питань містобудування, благоустрою та 
земельних відносин у межах територій забудови, з питань будівництва та 
проектування, з питань державного архітектурно-будівельного контролю та 
нагляду, ліцензування і страхування у будівництві, з питань технічного 
регулювання і ціноутворення у будівництві, енергоефективності у будівельній 
галузі, з питань будівельних матеріалів, з питань житлової політики та захисту 
інвестицій в об’єкти будівництва.

2. Визнати таким, що втратило чинність, Рішення Комітету від 4 вересня 
2019 року (Протокол №1) «Про розподіл обов’язків між Першим заступником 
та заступниками Голови Комітету з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування». 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на секретаря 
Комітету Д.Ісаєнка.

Голова Комітету                                                                            А.КЛОЧКО
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