
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 20

 28.02.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про внесення змін до персонального складу
членів постійних комісій виконавчого
комітету сільської ради

Відповідно до підпункту 4 пункту «б» статті 38 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  у  зв’язку  з  кадровими  змінами  у  структурі
виконавчого комітету та установах сільської ради, з метою виконання чинного
законодавства в частині легітимності проведення засідань постійних комісій
виконавчого комітету сільської ради, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Внести  зміни  до  персонального  складу  адміністративної  комісії  при
виконавчому комітеті сільської ради, а саме:

1.1. Вивести зі складу членів адміністративної комісії Іваненко Ю.І.
та Чижик А.М. 

1.2. Ввести до складу членів адміністративної комісії:
1.2.1.Железняк Л.І. – спеціаліста ІІ категорії загального відділу Миколаївської
сільської ради;
1.2.2.  Романенко  Т.М.  –  ветеринарного  санітара  Миколаївської  дільничної
лікарні ветеринарної медицини. 
    2.  Затвердити склад адміністративної  комісії  при виконавчому комітеті
Миколаївської сільської ради в кількісному складі 9 осіб:
2.1. Єрмак Олександр Миколайович – голова комісії, заступник директора
ТОВ АФ «Вперед»;
2.2.  Білінський  Роман  Миколайович –  заступник  голови  комісії,  член
виконкому, в.о. старости округу № 2;
2.3.  Железняк Людмила Іванівна –  спеціаліст  ІІ  категорії  зі  звітності  та
контролю загального відділу  виконавчого комітету Миколаївської сільської
ради.
Члени комісії: 

1. Рахімова  Неля  Володимирівна -  спеціаліст  ІІ  категорії  відділу
земельних  відносин  та  комунальної  власності,  АПР  та  розвитку
сільських територій; 



2. Скорик Сергій Іванович – лісничий «Агролісгоспу»;
3. Непийвода  Володимир  Іванович –  лікар  Миколаївської  дільничної

лікарні ветеринарної медицини; 
4. Романенко Тетяна Миколаївна – ветеринарний санітар Миколаївської

дільничної лікарні ветеринарної медицини;
5. Зоренко Олександр Михайлович – пенсіонер МВС;
6. Іванченко Віктор Олександрович – директор Миколаївського СБК.

3.Внести зміни до персонального складу опікунської комісії при виконавчому
комітеті сільської ради, а саме:
3.1.Вивести зі складу членів опікунської  комісії Оксьому М.І., Тверезовську
В.В., Гончаренко Г.Л., Іванченко О.Г. 
3.2.Ввести до складу членів опікунської  комісії:
3.2.1. Непийводу В.В.  – секретаря Миколаївської сільської ради;
3.2.2.  Сороку  О.О.   –  начальника  Служби  у  справах  дітей  Миколаївської
сільської ради. 
    4.  Затвердити  склад  опікунської  комісії  при  виконавчому  комітеті
Миколаївської сільської ради в кількісному складі 7 осіб:
4.1.Северин Віра Миколаївна – голова комісії, заступник сільського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради;
4.2.  Непийвода  Вікторія  Віталіївна –  заступник  голови  комісії,  секретар
сільської ради;
4.3.  Сорока  Олена  Олександрівна –  відповідальний  секретар  комісії,
начальник Служби у справах дітей;
Члени комісії: 

1. Крамаренко А.І. – директор Лікарського НВК;
2. Вода А.О. – директор Миколаївського НВК;
3. Білан Н.І. – завідувач ДНЗ «Веселка»;
4. Никоненко Ю.В. – заступник директора Северинівської ЗОШ.

Сільський голова                                                  С.САМОТОЙ


