
    УКРАЇНА

    ГОЛОВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

        від____________________________20  р. №__________________
   м. Львів

червня 2014 р. № 595
Про внесення змін до розпорядження голови обласної ради 

від 22 січня 2021 року № 1 «Про затвердження нового персонального 
складу Конкурсної ради з реалізації Програми проведення обласного 

конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області 
на 2020 – 2025 роки»

Відповідно до частини сьомої статті 55 Закону України «Про місцеве 

самоврядування»; беручи до уваги додаток 2 до рішення Львівської 

обласної ради від 10.09.2019 № 866 «Про затвердження програми 

проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області на 2020 – 2025 роки» та рішення Львівської обласної ради від 

18.02.2021 № 60 «Про затвердження Комплексної програми регіонального 

розвитку Львівщини на 2021 – 2025 роки»:

1. Внести зміни в додаток до розпорядження голови обласної ради від 

22 січня 2021 року № 1 «Про затвердження нового персонального складу 

Конкурсної ради з реалізації Програми проведення обласного конкурсу 

проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2020 – 2025 роки», а саме:

1.1. Увести до складу Конкурсної ради з реалізації Програми 

проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській 

області на 2020 – 2025 роки Кульчицьку-Волчко Марію Василівну – депутата 

обласної ради, члена постійної комісії з питань охорони здоров’я та 

материнства.

1.2. У розділі «Секретар Конкурсної ради» слова «начальник відділу з 

питань реалізації проєктів місцевого розвитку та міжнародної співпраці 



управління з питань економіки, бюджету та інвестицій обласної ради» 

замінити словами «начальник відділу реалізації проєктів регіонального 

розвитку управління з питань економічної політики обласної ради». 

1.3. У розділі «Члени Конкурсної ради» в пункті 17 слова «заступник 

начальника відділу з питань реалізації проєктів місцевого розвитку та 

міжнародної співпраці управління з питань економіки, бюджету та 

інвестицій обласної ради» замінити словами «радник відділу реалізації 

проєктів регіонального розвитку управління з питань економічної політики 

обласної ради».

1.4. У розділі «Члени Конкурсної ради» в пункті 19 слова «начальник 

відділу з питань бюджету та обласних програм управління з питань 

економіки, бюджету та інвестицій обласної ради» замінити словами 

«начальник управління з питань економічної політики обласної ради».

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови обласної ради Ю. Холода.

                   Ірина ГРИМАК
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