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. лt)вlд UM вересня2021 року

Про визнання таким, що втратило чиннiсть
розпорядження Обухiвського мiського голови
вiд 01червня2021 року J\b 279 оПро внесення
змiн до розпорядження мiського голови вiд

м. Обухiв

19 сiчня 202l рок;r м14 <Про створення KoMiTeTy
зi стратегiчного Планування та впровадження
стратегii ст€lлого розвитку Обухiвськот Micbkoi
територiальноi громади до 2030 рокр)

Керуючись пунктом 20 частини 4 cTaTTi 42, частиною 8 cTaTTi 59 Закону
УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>>, враховуючи пояснюв.lльну
записку нач€LIIьника управлiння економiки Виконавчого KoMiTeTy Обухiвсъкоi
MicbKoi ради вiд 28.08 .2О2|,

1. Визнати таким, що вгратило чиннiсть розпорядження Обухiвського
мiськогО голови вiд 01червня 202| року j\Ъ iTg nilpo внесення змiн до
розпорядження мiсъкого голови вiд 19 сiчня 2021 року J\ъ14 <Про .r"ор."о
koMiTeTy зi стратегiчного ГIланування та впровадження Стратегii ст€tлого
розвитку Обухiвськоi MicbKoT територiальноi |ромади до 2030 року).

Обухiвський мiський голова Олександр ЛЕВЧЕнко

Кондратюк А.М.



Обухiвському MicbKoMy головi
Олександру ЛЕВЧЕНКУ

пояснювальна записка

з метою органiзацiT розробки Стратегii розвитку Обухiвськот Micbkoi

територiальноi громади Киiвськоi областi, вiдповiдно до Закону УкраiЪи кПро

засади державноi регiональноi полiтики>>, постанови Кабiнеry MiHicTpiB

Украiн4 вiд 05.08.2020 Ns 695 кПро затвердження ,Щержавноi стратегiТ

регiонального розвитку на 2021-2027 роки>>, постанови Кабiнеry MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 11.11.2015 J\Ъ 9З2 кПро затвердження Порядку розроблення

регiональних стратегiй розвитку i планiв заходiв з iх реалiзацiТ, а такоЖ

проведення монiторинry та оцiнки результативностi реалiзацii зазначених

рьгiональних стратегiй i планiв заходiв>>, розпорядженням Обухiвського
мiського голови вiд 19 сiчня 2о2| року Ns14 оПро створення KoMiTeTy зi

, Стратегii стсLIIого розвитку
до 2030 року> був створений

KoMiTeT зi стратегiчного плануваннrI та впровадження СтратегiТ ст€LIIого

розвитку Обухiвськоi MicbKoT територiальноi |ромади до 2030 рокр). У червнi

поточного року розпорядженням Обухiвського мiського голови J\b 279 вiД

о|.о6.2о21 <Про внесення змiн до розпорядження мiського голови вiд 19 сiчня

2O2t року Jt14 <Про створення KoMiTeTy зi стратегiчного ГIланування та

впровадЖеннrI Стратегii ст€IJIогО розвитку Обухiвськоi MicbKoi територiальноi

громади до 2030 року) були BHeceHi змiни до скJIаду вищевк€ваного KoMiTeTy.

ВраховуЮчи те, що ствоРеннЯ KoMiTeTiB, комiсiй вiдповiдно до Закону

Украiни <Про мiсцеве самовряДування в YKpaiHi>> вiдноситься до повноважень

Micbkoi ради, а також врахування цjдготовленого проекту рiшення ceciT мiськоi

Ради щодо створення KoMiTeTy з розроблення та впровадженнrI Стратегii

розвитку Обухiвськоi Micbkoi територiальноi |ромади Киiвськоi областi на 2022

2027 роки в новому складi, прошу розглянути питання щодО виданнrI

розпоряджень про визнання такими, що втратили чиннiсть, а саме:

розпорядження Обухiвського мiського голови вiд 19 сiчня 2021l року }lb14 <<Про

Ъr"ор.""я KoMiTeTy зi стратегiчного Планування та впровадження Стратегii
стаJIого розвитку Обухiвськоi MicbKoi територiа"пьноТ громади до 2030 року) та

розцорядження Обухiвського мiського голови вiд 01червня 2021 року N9 279

<Про BHeceHHrI змiн до розпорядження мiського голови вiд 19 сiчня 2021 року
J\bt4 <Про створення KoMiTeTy зi стратегiчного ГIланування та впровадженнrI

Стратегii' ст€UIого розвитку Обухiвськоi MicbKoT територiаrrьноi |ромади до 2030

року).
новий склад koMiTeTy з розробленнrI та впровадження Стратегii розвитку

Обухiвськоi MicbKoi територiальноi |ромади Киiвськоi областi на 2022 _ 2027

роки бУд. винесений на розгляд та затвердженнrI черговоТ ceciT Обухiвськоi
MicbKoТ ради КиiвськоТ областi.

Начальник управлiння економiки
Виконавчого KoMiTeTy Обухiвсъкоi
мiськоi ради Киiвськоi областi

28.08.202|

Алiна КОНДАТЮК


