
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  26.06.2018                                                             № 07
с. Миколаївка
Про внесення змін до рішення першої сесії 
восьмого скликання від 30.12.2016 № 06 «Про 
затвердження складу виконавчого комітету 
Миколаївської сільської ради» в новій редакції

Керуючись пунктом 1 частини першої статті 26, статтею 51 Закону України «Про  місцеве
самоврядування в Україні» та розглянувши пропозиції сільського голови, сільська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення першої сесії  восьмого скликання сільської  ради від 30.12.2016
року № 06 «Про затвердження складу виконавчого комітету Миколаївської сільської ради»,
та викласти його в новій редакції саме:

1.1.  Визначити  кількісний  склад  виконавчого  комітету  Миколаївської  сільської  ради  в
складі 16 осіб.

1.2. Затвердити персональний склад виконавчого комітету Миколаївської сільської ради:
1) Самотой Сергій Володимирович, сільський голова – голова виконавчого комітету;

Члени виконавчого комітету:
2) Северин В.М.,  заступник сільського голови з питань діяльності  виконавчих органів

влади;
3) Рябуха В.С., заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 

влади;
4) Непийвода Вікторія Віталіївна, секретар ради;
5) Лещенко  Анастасія  Миколаївна,  т.в.о.  секретаря  виконавчого  комітету,  начальник

загального відділу;
6) Білінський Роман Миколайович, в.о. старости округу № 2;
7) Непийвода  Інна  Володимирівна,  начальник  відділу  бухгалтерського  обліку  та

звітності-головний бухгалтер;
8) Пашкурова Вікторина Вікторівна, начальник фінансового управління;
9) Феніна Світлана В’ячеславівна, начальник відділу культури та роботи з молоддю;
10) Сорока Олена Олександрівна, начальник служби у справах дітей;
11)  Макшеєва Наталія Сергіївна, начальник відділу освіти, молоді та спорту;
12)  Обливанцова  Ірина  Юріївна,  начальник  відділу  земельних  відносин,  комунальної

власності, АПР та розвитку сільських територій;
13)  Чижик Алла Михайлівна, головний  лікар комунального некомерційного 

підприємства Миколаївської сільської ради «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці»;
14)  Білінська  Антоніна  Володимирівна,  головний  лікар  комунального  некомерційного

підприємства Мик4олаївської сільської ради «»АЗПСМ с. Постольне;
15)  Крамаренко Алла Іванівна, директор Лікарського НВК;
16)  Білан Наталія Іванівна, завідуюча ДНЗ «Веселка».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Самотой С.В.

Секретар сільської ради В.В. Непийвода


