
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ  СЬОМА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 15.07.2019 проект № 02
с. Миколаївка
Про внесення змін до рішення першої сесії сьомого скликання від 
30.12.2016 року № 04 «Про затвердження постійних комісій, складу кожної 
комісії та обрання голів комісій» 

Враховуючі  підсумки  додаткових  виборів  та  визнання  повноважень
обраних депутатів сільської ради, яка приєднується до Миколаївської сільської
ради, розглянувши пропозицію Миколаївського сільського голови та депутатів
Миколаївської сільської ради 7 скликання, керуючись п.2 ст. 26, ст. 47 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  вирішила:

1. Внести зміни до підпункту 2.1. «Комісія з питань місцевого самоврядування,
соціально-економічного розвитку громади,  планування  бюджету, фінансів,
підприємництва та торгівлі» пункту 2 «Затвердити склад та голів постійних
комісій», а саме:

1.1.  Додати пункт 8 та пункт 9 

8. Барбін  Олексій  Іванович -  член  постійної  комісії,  депутат  від
виборчого округу № 24,

9. Матвієвський  Олег  Володимирович -  член  постійної  комісії,
депутат від виборчого округу № 26.

2. Внести зміни до підпункту 2.2.  «Комісія  з  питань охорони прав людини,
законності, депутатської діяльності та етики, соціального захисту населення,
освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту» пункту 2 «Затвердити
склад та голів постійних комісій», а саме:



2.1.  Додати пункт 8 та пункт 9 

8. Андріяш  Світлана  Яківна -  член  постійної  комісії,  депутат  від
виборчого округу № 23,

9. Козлова  віра  Миколаївна -  член  постійної  комісії,  депутат  від
виборчого округу № 27.

3. Внести зміни до підпункту 2.3. «Комісія з питань розвитку інфраструктури,
комунальної  власності,  житлово-комунального  господарства,  благоустрою
території  громади  містобудування,регулювання  земельних  відносин  та
охорони 
навколишнього середовища» пункту 2 «Затвердити склад та голів постійних
комісій», а саме:

3.1.  Додати пункт 8 

8. Кириченко Григорій Павлович - член постійної комісії, депутат від
виборчого округу № 25,

4.   Головам  постійних  комісій  Миколаївської  сільської  ради  забезпечити  на
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 голів постійних комісій 
6. Координацію  діяльності  постійних  комісій  доручити  секретарю  сільської

ради.

Сільський голова                         С.В.Самотой    


