
У К Р А Ї Н А
О Д Е С Ь К А   О Б Л А С Н А   Р А Д А 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України за
внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування
секретарю постійної комісії Одеської обласної ради з питань економіки,
промисловості, підприємництва, регуляторної політики та інвестиційної

діяльності Бехоєву М.С-А.

Відповідно  до  статті  43  Закону  України  «Про місцеве  самоврядування  в
Україні»,  постанови  Верховної  Ради  України  від  22  травня  2003  року
№ 840-IV «Про Премію Верховної  Ради України за внесок молоді у розвиток
парламентаризму, місцевого самоврядування» обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися із клопотанням до Комітету Верховної Ради України з питань
молоді  і  спорту  про  присудження  Премії  Верховної  Ради  України  за  внесок
молоді  у  розвиток  парламентаризму,  місцевого  самоврядування  секретарю
постійної  комісії  обласної  ради  з  питань  економіки,  промисловості,
підприємництва,  регуляторної  політики  та  інвестиційної  діяльності  Бехоєву
Мусліму Сайд-Ахмедовичу.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної
ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, культури та туризму.

Проєкт рішення підготовлено відділом по роботі
з депутатським корпусом апарату обласної ради і
внесено головою обласної ради 



Пояснювальна записка 
до проєкту рішення «Про клопотання щодо присудження Премії Верховної

Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого
самоврядування секретарю постійної комісії обласної ради з питань економіки,

промисловості, підприємництва, регуляторної політики та інвестиційної
діяльності Бехоєву М.С-А.»

Відповідно  до  статті  43  Закону  України  «Про місцеве  самоврядування  в
Україні»,  Постанови  Верховної  Ради  України  від  22  травня  2003  року
№ 840-IV «Про Премію Верховної  Ради України за  внесок  молоді  у  розвиток
парламентаризму, місцевого самоврядування» відділом по роботі з депутатським
корпусом  апарату  обласної  ради  розроблено  проєкт  рішення  «Про клопотання
щодо присудження Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток
парламентаризму,  місцевого  самоврядування  секретарю  постійної  комісії
обласної ради з питань економіки, промисловості, підприємництва, регуляторної
політики та інвестиційної діяльності Бехоєву М.С-А.».

Начальник відділу по роботі 
з депутатським корпусом 
апарату обласної ради              Валентина ДИМОВА

 


