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Вiд 09 сiчня 2023 року ЛЪ .f / 09-05

Про проведення громадського обговорення
кандидатури на посаду старости у Зарiчiвському
старостинському окрузi ПеречинськоТ
територiальпоТ грома/lи

На пiдс,гавi п,20, .1.4 с,г.42 Закогrу УкраТни кIIро мiсцеве самоврядуI]ання в

YKpaTHi>, Закону УкраТни <<IIро RнесеFIня змiн до /_1еяких законодавчих aKTiB
УкраТни щодо розвитку irrституту с,гарост)), Поря,,tку IIрове/{енIJя громадського
обговорегtня кандидаl,ури сl,арости у [Iеречиr-rськiй територiа.lrьнiй громадi, з

MeTolo врахуванFIя ltумки I-ромадськос,гi lri:t LIac признаLIенt|я старости у
Зарiчiвському старостиl,{ському окрузi Г[ере.rиrтськоТ ,гериторiальнiй громалi:

l. Вноrлу кандидатуру FIa громадське обговорення на посаду старости
Зарiчiвського старос,гиLlсt кого округу IIеречинськоТ ,гериторiаtьноТ I,ромаlIи _-

КИЧЕРУ Ольгу С,гепанiвну.
2. Громадське обговоренгtя провести на територiТ Зарiчiвськог,о

старостинського округу l IеречинськоТ територiа-rrьноТ громади в гrерiол з l0
сi.lltя 2023 року по 2J сiчня 2023 року вклюLIно.

3. [-ромадське сJlухаlJ}Iя з приво/lу обl,оворсгlllя каIJди/Iа,гури IIa пос?,,.l}
старости ЗарiчiRськоI,о с,гарос,гиIJського oKpyгy I Iере.lигtськоТ тери,гсrрiаllьtlоТ
грома/lи I]ри:]начити IIа 2J сi,lня 2023 ll булигrку ce.lra Зарi.Iеl]о о l7:00 l,од.

4. Створити комiсiю з llроведення I,ромалського обговорення кандидатури
на посаду старости у Зарiчiвському старостинському окрузi Пере.tинськоТ
,гериторiальноТ громаlIи (да.lli - Комiсiя) у скrrалi згiдгlо з дода.гком l.

5. KoMicii' розроби'ги iнформаltiйгlе lloBil(oM-lteI]FIя про IIрове,l1еIlIIя
грома/]ського обговоренIIя канли/{атури с,гарос,ги, iнсРормацiйrrу довiдtку r]po
кандидата 'га ir-lrrli дiТ визначенi IIоря:tком tIровеllення I,ромадського
обговорення канl(ида,гури сl,арости у Г[еречигrськiй ,гериторiальнiй громадi,
враховуючи Закон УкраТни <Про MiclleBe самоврядування в YKpaTHi>,

6. Контроль за викоLlаtlIlям l1аного розгIоряllжеLIIJя заJlиLLIаIо за собоtсl.
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мiський голова lваш ПоГоРIЛяк
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до розttорядження мiського
|,,оJIоRи

l\ирекl,ор КЗ кГlубrriчна бiбlliо,гека))
ПеречинськоТ MicbKoT рали (за згоztою)

Адмiнiс"гратору вiдлirlу KI_{HA11>

I1еречиrrськоТ MicbKoT рали

I,}i,,t 09.01.2023 р. J,Г,]_J, /09-05

Склад KoMiciT з tlроI}еllеlltrя r,рома/_lського обговореttня кан/.{и/]а,гури IIа IIосаду

старости у Зарiчiвському старости}lському окрузi ГIере.lиltськоГ териr,орiальноТ
r,ромади

Голова KoMicii:

ГАСВСъКА Галина Секре,гар I IеречиllськоТ MicbKoT рали

Члени KoMiciT:

ЧИНЯК Jlеся l]ача;lt,ltик t3iл,rriлу охороI{и здоров'я,
соtliшьного захисту насеJIенFlя

Перечинсt,коТ м icr,KoT рали

СИТАР Ярослав l{епуl,а,г llере.tиt,tськоТ MicbKoT рали (за
згоltоtо )

ПИГАН Надiя

БАБУкА Наталiя


