
 

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

проєкт   Р І Ш Е Н Н Я 

 

                року №                                          І   сесія селищної ради 

смт Воскресенське                                     восьмого скликання 

 

Про постійні комісії 

Воскресенської селищної ради 

 

         З метою вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які 

належать до повноважень Воскресенської селищної ради, здійснення 

контролю за виконанням рішень Воскресенської селищної ради та її 

виконавчого комітету, керуючись статтею 47 Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні», Воскресенська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Визначити такий перелік постійних комісій Воскресенської селищної ради: 

      - постійна комісія з питань регуляторної політики, інвестиційної 

діяльності, планування, бюджету, фінансів, економічної реформи 

підприємства, приватизації та власності; 

    - постійна комісія з питань житлово-комунального господарства та 

комунальної власності, питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи; 

- постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської  діяльності 

і етики, промисловості, транспорту, зв’язку та сфери послуг, освіти, 

культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального 

захисту населення 

 

2. Обрати постійні комісії Воскресенської селищної ради у наступному 

складі: 

2.1 постійна комісія з питань регуляторної політики, інвестиційної 

діяльності, планування, бюджету, фінансів, економічної реформи 

підприємства, приватизації та власності 

Голова комісії: Трофіменко Наталія Іванівна 

Члени комісії:Ксенжик Ірина Дмитрівна 

                        Філанов Сергій Іванович 

                        Сивопляс Ольга Вікторівна  



                           Десяцька Тетяна Іванівна 

                           Пильо Юрій Михайлович 

                          Садова Тетяна Йосипівна 

                          Хроленко Сергій Олександрович 

                          Сорока Любов Михайлівна 

 

 

2.2 постійна комісія з питань житлово - комунального господарства та 

комунальної власності, питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи 

Голова комісії: Печериця Євген Вікторович 

Члени комісії: Єрмолова Вікторія Миколаївна 

                          Храмов Олександр Петрович 

                          Білячак Марія Василівна 

                          Варфоломеєва Аліна Сергіївна  

                         Моторний Микола Миколайович 

                         Терлецький Віталій Віталійович 

                        Луцик  Марія Анатоліївна 

                        Голуб Олександр Михайлович 

 

 

2.3 постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської  

діяльності і етики, промисловості, транспорту, зв’язку та сфери послуг, 

освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та 

соціального захисту населення 

Голова комісії:Фільтанович Наталія Олександрівна 

Члени комісії: Крижановська Віра  Василівна 

                          Цопа Павло Онисимович 

                          Смирнова Ольга Анатоліївна 

                          Дунак Іван Дмитрович 

                         Моторний Микита Сергійович 

                         Шаланич Ярослав Михайлович 

                         Білозор Тетяна Петрівна 

 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Воскресенський селищний голова                  Олександр ШАПОВАЛОВ 

 

 

 

 

 



 


