
 ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
МИКОЛАїВСЬКА ОБЛАСТЬ       ВІТОВСЬКИЙ  РАЙОН

Р І Ш Е Н Н Я

від  04.01.2017 року № 5                         І сесія селищної ради
смт. Воскресенське                                 восьмого скликання

« Про утворення постійних комісій селищної
 ради, обрання їх голів та складу.
Про затвердження Положення про постійні
 комісії селищної ради»
                 Відповідно до ст.26,47 Закону України « Про місцеве самоврядування
в Україні»», селищна рада
         ВИРІШИЛА:

1.Утворити при Воскресенській селищні раді постійні комісії:
1.1 постійна комісія з питань прав людини, законності, боротьби з корупцією,
депутатської  діяльності  і  етики, промисловості,  транспорту, зв’язку та сфери
послуг
1.2 постійна комісія з питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності,
планування,  бюджету,  фінансів,  економічної  реформи  підприємства  та
власності
1.3  постійна комісія з питань житлово - комунального господарства та 
комунальної власності, питань містобудування , будівництва, земельних 
відносин та охорони природи 
1.4 постійна комісія з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, 
охорони здоров’я  та соціального захисту населення.
2.Обрати головами постійних комісій та затвердити склад постійних комісій:
- постійна комісія з питань прав людини, законності, боротьби з корупцією,
депутатської  діяльності  і  етики,  промисловості,  транспорту,  зв’язку  та
сфери послуг:
Яковлєва  Юлія  Валеріївна -голова  постійної  комісії,  депутат  від  виборчого
округу №
Члени комісії : Копилов Андрій Ігорович, депутат від виборчого округу №1
                          Яковлєва Юлія Валеріївна, депутат від виборчого округу № 16
                          Горюшкін Олександр Михайлович, депутат від виборчого
                          округу № 3
                          Затварницька Тетяна Костянтинівна, депутат від виборчого
                          округу № 9 



                      Яслик Володимир Михайлович, депутат від виборчого округу №18
                     Черновол Ганна Степанівна, депутат від виборчого округу №13

-  постійна  комісія  з  питань  регуляторної  політики,  інвестиційної
діяльності,  планування,  бюджету,  фінансів,  економічної  реформи
підприємства, приватизації та власності:

      Трофименко Наталія Іванівна – голова постійної комісії, депутат від
                                                             виборчого  округу № 5;
     Члени комісії: Мельник Людмила Євгенівна, депутат
                                                                 від виборчого округу №22
                         Булкін Сергій Сергійович, депутат
                                                                 від виборчого округу № 25
                         Лупол Олег Миколайович, депутат
                                                               від виборчого округу №24
                         Мількат Ігор Володимирович , депутат
                                                              від   виборчого округу №2
                          Орлов Микола Якович, депутат від виборчого округу №10

- постійна комісія  з  питань житлово  -  комунального  господарства та
комунальної  власності,  питань містобудування ,  будівництва,  земельних
відносин та охорони природи:

       Черновол Валентина Іванівна, голова постійної комісії, депутат
                                                            від   виборчого округу  № 14
       Члени комісії : Антинескул Володимир   Михайлович, депутат 
                                                             від  виборчого округу №12
                                 Лисак Михайло Миколайович, депутат
                                                             від виборчого округу № 23
                                Безбожний Леонід Миколайович, депутат
                                                             від виборчого округу № 6
                                Горецький Анатолій Ілліч, депутат 
                                                             від виборчого округу №7
                                Бень Олег Миколайович, депутат
                                                             від виборчого округу № 20.

- постійна  комісія  з  питань  освіти,  культури,  молоді,  фізкультури  і
спорту, охорони здоров’я  та соціального захисту населення

  Цопа Павло Онисимович, голова постійної комісії депутат від виборчого
                                             округу №11
  Члени комісії: Крижановська Віра Василівна, депутат
                                                                  від виборчого округу №26
                           Смірнов Віктор Миколайович, депутат
                                                                 від виборчого округу № 4
                            Єргаєва Світлана Валеріївна, депутат
                                                                 від виборчого округу № 8
                            Луговенко Галина Анатоліївна, депутат



                                                                 від виборчого округу № 15
                            Шаповаленко Лариса Миколаївна, депутат
                                                                 від виборчого округу № 17
                             Тхір Павло Миколайович, депутат
                                                              від виборчого округу№19
3.Затвердити Положення про постійні комісії селищної ради, що додається.
4.  Головам  утворених  постійних  комісій  Воскресенської  селищної  ради
забезпечити  на першому засіданні  кожної  комісії  вирішення питань щодо
структури  комісії,  у  тому  числі  обрання  заступника  голови  та  секретаря
комісії.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію 

       з питань прав людини, законності, боротьби з корупцією, депутатської
       діяльності і етики, промисловості, транспорту, зв’язку та сфери послуг.

Селищний голова                                            О.М.Шаповалов


