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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 34
Засідання постійної комісії з питань економічного розвитку,
бюджету, фінансів та комунальної власності
26.09.2017 року
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Всього членів комісії – 7 Приходько М.І., Лисюк Г.М., Лаврова Р.І.,
Хоруженко О.В., Козачок О.І., Івашко Н.О., Рибалка О.Л.
Присутні – 5 Приходько М.І., Лаврова Р.І., Лисюк Г.М., Козачок О.І.,
Хоруженко О.В.
Відсутні – 2 Рибалка О.Л., Івашко Н.О..
Головуючий: Приходько М.І., голова комісії.
Секретар засідання: Хоруженко О.В.
Запрошен1:. Голова м1сько1 ради Л1тв1нова Я.М. та секретар м1сько1
ради Барабаш С.О..
Присутні:. Голова м1сько1 ради Л1тв1нова Я.М. та секретар м1сько1 ради
Барабаш С.О..
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про звернення до Луганської обласної державної адміністрації –

st

ar

ob

обласної військово-цивільної адміністрації стосовно реалізації
проекту регіонального розвитку ««Об’єднаємо усіх!» - економічнокультурний простір м. Старобільська як інтеграційна складова для
внутрішньо переміщених осіб.
Доповідає: Л1тв1нова Я.М., Барабаш С.О..
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Головуючий Приходько М.І. запропонувала розпочати засідання
комісії, вона ознайомила присутніх з порядком денним, та запропонувала
прийняти його за основу і в цілому, оскільки зауважень та пропозицій не
надійшло.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти порядок денний за основу і в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 5 «Одноголосно»
«проти» - 0
«утримались» - 0
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1. СЛУХАЛИ:
1
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М.І.Приходько
О.В.Хоруженко
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Секретар комісії
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Голова постійної комісії
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Л1тв1нову Я.М., яка керуючись ч.1 пп. 22, ст.26, ч.1 та ч.2 ст.59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та зг1дно вимог
програми регіонального розвитку «Інноваційна економіка та інвестиції»,
Порядку проведення конкурсного відбору проектів регіонального
розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного
бюджету, отриманих від Європейського Союзу затвердженого постановою
Кабінету міністрів України від 16.11.2016 № 827 запропонувала
п1дтримати 1 схвалити звернення до Луганської обласної державної
адміністрації – обласної військово-цивільної адміністрації з пропозицією
виступити в якості Ініціатора подання проекту регіонального розвитку
««Об’єднаємо усіх!» - економічно-культурний простір м. Старобільська як
інтеграційна складова для внутрішньо переміщених осіб.
ВИСТУПИЛИ:
Приходько М.І., яка запропонувала підтримати представлений
проект рішення та винести його на розгляд сесії міськради.
ВИРІШИЛИ:
1. Винести дане питання на розгляд сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 5 «Одноголосно»
«проти» - 0
«утримались» - 0
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