
ОБУХIВСЪКА MICЬKA РАДА
киiвсько[ оБлАстI

ВИКОНДВЧИЛi KOMITET

р о з п о р яд}к Е н н я Je,fГY'
вiд 01 грудня 2021 року л,l. )f у <;tз

Про внесення змiн до розпорядження Обухiвського мiського tолози
N9 47I вiд 21.09.202l <Про створення тимчасовоТ робочоi' rрупи щодо
утворення старостинських округiв в Обухiвськiй теритоlэiальнiй г,эомадi>,

Вiдповiдно до частини З cTaTTi 24, пункту 20 частини 4 cTlTTi 42, cTaTTl
59 Закону УкраIни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>,

1. Внести змiни у пункт 4 розпорядженIlя Обухiвсь}]сlго мiського
голови Jф 47l вiд 2|,09i.202l <tIро створення тиI\{часовti рсбочс,Т групи lqодо
утворення старостинських округiв в Обlхiвськlй Tepi"r,: эрiальнi ;i гэсtчlе д.,,> Ti
викJIасти у новiй редакцii:

к4. Головою робочоТ групиуповноважити секретаря Сбl,хi зськоТ шliськоi

ради КиТвськоI областi Сергiя КЛОЧКА).
2, Внести змiни у додаток до розпорядження 0,5y.iBcb,((_:I,o мi;ьксгt,

голови ЛЬ 47l вiд 20.0g.202l кПро створенн" ,n*"u.oBci рсбочс:Т групlr ]!од(.
yTBopeHHrI старостинських округiв в Обухiвськiй терlrтэрiальнi,,l громедi) таъ .(
викласти у новiй редакцii (додасться).

З. Контроль за вико,цs+цIям цього розпорядження з€Lпишаю за собою.

Обухiвський мiський голова

Вик. Рогоза B.I.

Олександр ЛЕВЧЕЦКС



Щодаток
до розпорядження ОбухiвськоI о мiського I.олови

вiд {) i |2.2C2| lх:р,Й/

Склад тимчасовоi робочоi групи щодо утворення
СТаРОСТИНСЬКИХ ОКрУгiв в ОбухiвськiЙ мiськiЙ,гериторiа"rьнiй громадi

СеРГiй КЛОЧКО - секретар Обухiвськоi MicbKoT ради Киiвськоi областi
ВОЛОДИМИР tЕЛЪОРА - заступник мiського голови з питань дiяльностi
виконавчих органiв ОбухiвськоI MicbKoi ради
AHToHiHa шЕвчЕнкО - заступник мiського голови з lIитань дiяльностi
виконавчих органiв Обухiвськоi мiськоi ради
Максим сАвЕнкО - заступник мiського голови з IiитаFь дiяльilост:
виконавчих органiв Обухiвськоi мiськоi ради
BiKToP РОГОЗА - керуючий справами виконавчогсl KoMiTeT1 ОбухiвськоТ
мiськоi ради
НаТаЛiЯ ГОЛУБЕLЪ - в.о. начuulьника юридичного вiддiлу [iикоriавчоt-сi
KoMiTeTy ОбухiвськоТ мiськоi ради
свiтлана tIроцун - депутат Обухiвськоi мiськоi ради Китвсько', област,i (зtr
згодою)
олександр САтко - депутат обухiвськоi Micbkoi ради Киiъськоi областi (за
згодою)
Iрина ТкАЧЕНко - депутат обухiвськоi MicbKoT ради КиТвськоТ областi (за
згодою) , '.

ЛаРиСа IЛЬеНКО - депутат Обухiвсъкоi мiськоi ради КиТвськоi областi (за
згодою)
АНДРiй СМИКОВСЪКШZ - депутат Обухiвськоi MicbKoi ради КиilзськоТ сбrастi
(за згодqю)
ОЛеНа ГIАеНКО - депутат Обlr<iвськоi мiськоi радl1 Киiзськоi об_rаст i (за
зг9дою)
BiKTop мАлиIШВ - депутат Обухiвськоi MicbKoT ради КиrЪсъкоТ областi (за
згодою)
!МИТРО ШЕВЧЕНКО - депутат Обухiвськоi MicbKoI ради КиiвськоТ обласгi (за
згодою)
БОГДаН Я]УН - депутат ОбухiвськоТ мiськоiради КиТвськоТ областi (за згодою)

Керуючий справами виконавчого
Обухiвськоi MicbKoii ради

KoMiTery
BiKтo,r POI О'}А


