
 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  

ПЕРШАСЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

від 02.12.2020                                                                                                 № 10 

с. Миколаївка  

Про утворення постійних комісій  

та затвердження їх персонального 

складу, обрання голів комісій  

  

З метою вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які 

належать до повноважень Миколаївської сільської ради, здійснення контролю 

за виконанням рішень Миколаївської сільської ради та її виконавчого комітету, 

керуючись пунктом 2 статті 26, статтею 47 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада вирішила: 

 

1. Утворити три постійні комісії Миколаївської  сільської ради восьмого 

скликання:  

1. Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, соціально-

економічного розвитку громади, планування місцевого бюджету, 

фінансів, підприємництва та торгівлі, реалізації державної 

регуляторної політики. 

2. Постійна комісія із соціальних питань, забезпечення законності та 

правопорядку, депутатської діяльності та етики, освіти, охорони 

здоров’я, культури та спорту. 

3. Постійна комісія з питань розвитку інфраструктури, комунальної 

власності, транспорту, житлово-комунального господарства, 

благоустрою території громади, містобудування, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

  

2. Затвердити Положення про постійні комісії Миколаївської сільської ради 

(додаток 1 додається).  

  

3. Обрати постійні комісії Миколаївської сільської ради у наступному 

складі:  

3.1. Постійна комісія  з питань місцевого самоврядування, соціально-

економічного розвитку громади, планування місцевого бюджету, 

фінансів, підприємництва та торгівлі, реалізації державної  



регуляторної політики: 

1. Голова постійної комісії – Вода Антоніна Олександрівна 

2. Секретар комісії – Хвостенко Ольга Євгенівна 

Члени постійної комісії:  

3. Мірошниченко Сергій Васильович 

4. Северин Олександр Миколайович 

5. Кириченко Григорій Павлович 

6. Провозьон Сергій Павлович 

7. Глиненко Євген Вікторович 

 

3.2. Постійна комісія із соціальних питань, забезпечення законності та 

правопорядку, депутатської діяльності та етики, освіти, охорони 

здоров’я, культури та спорту. 

1. Голова постійної комісії – Стрельченко Валентина Леонідівна 

2. Секретар комісії –Люта Людмила Михайлівна 

Члени постійної комісії:  

3. Ющук Надія Олександрівна 

4. Андріяш Світлана Яківна 

5. Зубко Ніна Василівна 

6. Шовкоплас Олена Сергіївна 

7. Рябуха Оксана Володимирівна 

 

3.3. Постійна комісія з питань розвитку інфраструктури, комунальної 

власності, транспорту, житлово-комунального господарства, 

благоустрою території громади, містобудування, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

1. Голова постійної комісії –Клюс Микола Петрович   

2. Секретар комісії – Непийвода Тетяна Іванівна 

Члени постійної комісії:  

3. Ткаченко Олександр Васильович 

4. Костенко Віктор Васильович 

5. Черненко Олена Андріївна 

6. Лисак Галина Павлівна 

7. Козлова Віра Миколаївна 

 

4. Головам утворених постійних комісій Миколаївської сільської ради 

забезпечити на першому засіданні кожної комісії вирішення питань щодо 

структури комісії, у тому числі обрання заступника голови. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію із 

соціальних питань, забезпечення законності та правопорядку, 

депутатської діяльності та етики, освіти, охорони здоров’я, культури та 

спорту  (голова постійної комісії – Стрельченко В.Л.).  

  

 

 Сільський голова                                       Сергій САМОТОЙ 


