
   

УКРАЇНА
ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОЧАКІВСЬКОГО РАЙОНУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 
 РІШЕННЯ

від  22  грудня   2016 року   № 7                    1 сесія 1 скликання
с. Чорноморка

Про затвердження  персонального складу 
постійних   комісій  Чорноморської  сіль-
ської ради першого скликання.
.

 Відповідно  до  пункту  2  частини 1  статті  26  та  статті 47  Закону України  “ Про місцеве
самоврядування в  Україні”, заслухавши  інформацію  сільського  голови  Дмитренко  А.А., сі-
льська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити персональний  склад постійних комісій сільської ради:
- Комісія  з  питань  прав  людини,  законності,  депутатської  діяльності  та   етики,

комунальної власності, медицини, освіти, культури та спорту :
Голова комісії:  Сидорчук Алла Михайлівна,            депутат округу №  4,
Члени комісії:   Хомина Олена Василівна,                 депутат округу №  2,
                           Арделяну Валентина Іллівна,            депутат округу №  5,
                           Ляшинська  Галина Олександрівна, депутат округу № 11,
                           Гурова Ганна Миколаївна,                депутат округу № 12.
                           

- Комісія з питань фінансів, планування та  формування  бюджету, соціально-економі-
чного розвитку, соціального захисту та праці, житлово-комунального господарства
та транспорту:

Голова комісії:   Кошман Ольга Василівна,              депутат округу № 8
Члени комісії:    Сілівон Микола  Федорович,          депутат округу № 1
                            Гірман  Андрій Володимирович,   депутат округу №  13,
                            Новак  Катерина Геннадіївна,        депутат округу №  14.

- Комісія з питань  аграрного комплексу, земельних відносин, будівництва, перспекти-
вного планування, інфраструктури та екології :

Голова комісії:  Данильченко Володимир Сергійович,      депутат округу № 10
Члени комісії:   Амонгаєва Тамара Василівна,                    депутат округу № 3
                           Кучеревський  Олександр Миколайович, депутат округу № 6,
                           Піскун Максим Володимирович,               депутат округу № 9.
  

2. Постійні комісії сільської ради планують та проводять свою роботу відповідно до Положен-
ня  про постійні комісії Чорноморської сільської ради   Чорноморської об’єднаної територі-
альної громади.

Сільський голова                                                                                                                А.А. Дмитренко 



Чорноморська  сільська рада
Чорноморської об'єднаної територіальної громади

Очаківського  району  Миколаївської області

      КОМІСІЯ

з питань  освіти, культури,
спорту



СКЛАД  КОМІСІЇ 
з питань  освіти, культури, спорту

Голова   комісії :

Шагай Андрій Іванович,

Члени  комісії:
 
Якименко Володимир Петрович,
Чернець Валентина Миколаївна
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