
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 24.12.2021                                                                                 № 49
с. Миколаївка
Про  внесення  змін  до  рішення  першої  сесії  восьмого  скликання  від
02.12.2020 року № 13 «Про утворення виконавчого комітету сільської ради,
визначення  його  кількісного  складу  та  затвердження  персонального
складу»

Керуючись підпунктом 3 пункту 1 статті 26, підпунктом 5 пункту 4 статті
42, пунктів 2, 4  статті  51,  Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  розглянувши пропозицію сільського голови щодо входження старост
до  складу  виконавчого  комітету,  в  зв’язку  зі  зміною  кадрового  складу
виконавчих органів ради,  сільська рада вирішила:

1. Внести  зміни  до  рішення  №  13  Миколаївської  сільської  ради  восьмого
скликання  від  02.12.2020  року  ««Про  утворення  виконавчого  комітету
сільської  ради,  визначення  його  кількісного  складу  та  затвердження
персонального складу», а саме:

1.1. Внести  зміни  до  персонального  складу  виконавчого  комітету
Миколаївської сільської ради, а саме:
1.1.1. виключити зі складу виконавчого комітету сільської ради –

- Самотой Олександру Олексіївнц – начальника відділення поштового 
зв’язку с. Миколаївка

1.1.2. включити до складу виконавчого комітету сільської ради  –
- Рудня  Анатолія  Миколайовича  –  заступника  сільського  голови  з

питань 
діяльності виконавчих органів ради;
- Іваненко Юлію Іванівну, старосту Постольненського старостинського 
округу № 2;
- Хвостенко Ольгу Євгенівну, старосту Кровненського старостинського 

округу№ 4.

2. Затвердити  персональний  склад  виконавчого  комітету  Миколаївської
сільської ради у кількості 18  осіб, а саме:



№ 
п/п

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Місце роботи, посада

1. Самотой 
Сергій Володимирович

сільський голова

2. Рябуха 
Віктор Сергійович

заступник сільського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради

3. Рудень Анатолій 
Миколайович

заступник сільського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради

4. Непийвода 
Вікторія Віталіївна

секретар сільської ради

5. Бідненко Світлана
Миколаївна

керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету

6. Пашкурова Вікторина
Вікторівна 

начальник фінансового управління

7. Макшеєва Наталія 
Сергіївна

начальник відділу освіти, молоді та 
спорту

8. Непийвода 
Інна Володимирівна

начальник відділу бухгалтерського 
обліку та звітності

9. Шаповал 
Наталія Іванівна

начальник відділу економічного розвитку
та залучення інвестицій

10. Глиненко 
Лариса Миколаївна

начальник відділу соціального захисту 
населення та надання муніципальних 
послуг

11. Сорока Олена 
Олександрівна

начальник служби у справах дітей 

12. Петренко 
Леонід Миколайович

пенсіонер МВС, с. Постольне

13. Говорун 
Володимир Олексійович

директор Яструбинського НВК

14. Матвієвський 
Олег Володимирович

агроном ТОВ «Індичка» с. Кровне

15. Білан 
Наталія Іванівна

завідувач Комунального дошкільного 
навчального закладу «Веселка»

16. Хвостенко Ольга 
Євгенівна

староста Кровненського старостинського 
округу № 4

17. Іваненко Юлія Іванівна староста Кровненського старостинського 
округу № 4

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова                                       Сергій САМОТОЙ
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