NARVA LINNAVOLIKOGU
STRATEEGILINE KOMISJON

Koosoleku protokoll

Narva

17.

aprill 2019 nr

/-

{q4

Algus kell l6:00 ja l6pp kell l8:00

Kooso leku j uhataja: strateegi I ise komisjoni esimees Larissa Olenina
Protokol I ija: Anastassi a Zahharova

Koosolekul osalesid komisjoni liikmed: Jelena Pahhomova, Jelena Kavrus, Tamara
Komlova, Galina Vologdina, Jelizaveta T5ertova, Ilja Fjodorov.
Puudusid: Vladimir MiZui, Olev Silland, Aleksei Voronov.
Koosolekul osalesid: Linnavolikogu esimees Irina Janovit5, Linnavolikogu liikmed:
Aleksei Miigi, Jekaterina Golubtsova, Svetlana LeSihhina.
Kutsutud: linnapea Ateksei Jevgrafov, Linna Arenduse- ja Okonoomika Ameti
projektide teenistuse j uhataja Anne Veevo, peaspetsialist Natalia Orava,
raamatup i dam i se- j a fi nantsteen istu se j uhataj a Natalj a Smelova.
Koo so

I

e

ku j uhataj a tutvu stas piievakorra proj ekti.

Uhehaalse lt kinn itati jiirgmine plievakord

l.

2.
3.
4.

:

Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 ,,Projekti ,,Narva linna bussi- ja
raudteejaama arendus" teostaja miiiiramine ning omafinantseeringu kinnitamine"
muutmine.
Narva linna 2019. aasta eelarve muutmine.
Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisude kinnitamine.
Narva Linnavolikogu29.0l.20l5 miiZiruse nr 2,,Narva linna ametiasutuste
teen i stuj ate pal gaj uhend" muutmine.

Piievakorra arutelu.

Anne Veevo tutvustas komisjoni liikmetele,,Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr
42 ,,Projekti ,farva linna bussi- ja raudteejaama arendus" teostaja mddramiue uing
omafi nantseeringu kinnitamine" muutmine" otsuse eelndu.
Ki.isirnusi esitasid ja arutelus osalesid: L. Olenina, J. T5ertova, G. Vologdina, J. Kavrus,
A. Jevgralbv, A. Miigi.

T. Komlova teatas, et projektide ja arengu komisjon toetas otsuse eelndu.

Otsus: Uhehaalselt (5 - poolt, I - erapooletu, I. Fjodorov ei hii?iletanud) otsustati toetada
ja suunata otsuse eeln6u volikogu istungile vastuvdtmiseks.

Jelena Golubeva tutvustas komisjoni liikmetele

,farva linna 2019. aasta eelarve

mu utm ine"' miiiiruse eeln6u.

Kilsimusi esitasid jaarutelus osalesid: L. Olenina, J. TSerlova, A. Jevgrafbv,.l. Kavrus,
Janovit5, J. Pahhomova, A. Magi.

I.

Esines J. l'Sertova.

Hiiiiletati muudatusettepanek Narva linna 2019. aasta eelarve muutmise eeln6ule: Narva
Lasteaiale Piiikene uue kombiahju soetamine - 6 - poolt, I - erapooletu.
Otsus: Uhehiiiilselt (5 - poolt, 2 - erapooletu) otsustati toetada
vo I ikogu i rstungile vastuv6tmiseks.

ja suunata mddruse eeln6u

Aleksei Jevgrafov tutvustas komisjoni liikmetele ,,Narva ametiasutuste struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisude kinnitamine" otsuse eelndu.
Kiisimusi r:sitasid ja arutelus osalesid: L. Olenina, J. T5ertova.
Otsus: Uhehaalselt (6- poolt, 1 - erapooletu) otsustati toetada ja suunata otslrse eelndu
vol ikogu istungi le vastuv6tmiseks.

Miiiiruse eelndu "Narva Linnavolikogu 29.01.2015 miiiiruse
ametiasutuLste teenistujate palgajuhend"

nr 2,,Narva

istungi le vastuv6tmiseks.

Koosolek kuulutati ldppenuks.

Anastassid Zahharova
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