УКРАЇНА
місто Коломия Івано-Франківської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 07.12.2017 р.
Про виділення коштів
представницькі витрати

м. Коломия

№ 413-р

на

Відповідно до Порядку використання коштів міської ради на
представницькі витрати, затвердженого рішенням міської ради від 22.11.2016 р.
№961-14/2016, з метою прийняття офіційної делегації з м. Холм Люблінське
воєводство (Республіка Польща), яка приїхала з метою обміну досвідом
урядування, процесом прийняття рішень у місцевому самоврядуванні України:
1. Провести видатки на представницькі витрати міської ради в частині
прийому і обслуговування іноземних представників і делегацій і в частині
прийому і обслуговування підприємств, організацій, установ, які прибули для
проведення переговорів з метою налагодження співпраці, міжнародних зв'язків,
встановлення взаємовигідного співробітництва та вирішення питань, віднесених
до компетенції органів місцевого самоврядування (список додається).
2. Затвердити Липку Я.Р. – в.о. начальника організаційного відділу
міської ради – відповідальною з організації прийому делегацій та виконання
програми їх перебування у місті Коломиї (програма додається).
3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради
(Лазарович М.С.) встановленим Порядком здійснити перерахування коштів на
покриття витрат, пов’язаних з прийомом делегації та виконанням програми
перебування делегації у місті Коломиї у відповідності з підтверджуючими
фінансовими документами.
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

І. Слюзар

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 07.12.2017 р. № 413-р
Список членів офіційної іноземної делегації з м. Холм
Люблінське воєводство (Республіка Польща), які перебуватимуть у м.
Коломиї та осіб, які здійснюватимуть їх прийом та обслуговування
07.12.2017 р.
1.

Зиґмунд Ґардзіньскі

Міський голова м. Холм

2.

Івона Лешек-Суровєц

Науковець

3.

Марцін Оскєрко

Науковець

Сергій Шарин

Проректор Прикарпатського
національного університету ім. Василя
Стефаника

1.

Ігор Слюзар

Міський голова

2.

Сергій Коцюр

Перший заступник міського голови

3.

Ярина Липка

4.

Вікторія Образцова

5.

Наталія Геник

В.о. начальника організаційного
відділу міської ради
Начальник відділу інвестиційної
політики,
зовнішньоекономічної
діяльності та енергозбереження
міської ради
Начальник відділу економіки та
муніципального розвитку міської
ради

4.

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 07.12.2017 р. № 413-р
Програма перебування офіційної іноземної делегації
з м. Холм Люблінське воєводство (Республіка Польща), які
перебуватимуть у м.Коломиї та осіб, які здійснюватимуть їх прийом та
обслуговування 07.12.2017 р.
Час

Заходи
07 вересня, четвер

09:00

Приїзд до міста Коломиї, зустріч делегації

09:15

Міська рада: зустріч з міським головою, заступниками
міського голови
Участь у засіданні 27 сесії міської ради сьомого
демократичного скликання
Обід: ресторан «Гал-Прут»
(за участю міського голови, секретаря міської ради,
заступників міського голови, начальників відділів міської ради)
Відвідування структурних підрозділів міської ради та
ознайомлення з їх роботою (організаційний відділ, відділ
інвестиційної політики, зовнішньоекономічної діяльності та
енергозбереження міської ради, відділ економіки та
муніципального розвитку міської ради)
Виїзд з м. Коломиї

10:00
14:00

15:0017:00

17:15

