
 

УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

І сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

«10»  листопада   2015 року                                              №9 - VIІ       
 «Про затвердження складу 

постійних депутатських комісій 

селищної ради та голів цих 

комісій»            
   

 

 

      Відповідно до ст. ст. 26, 42, 47 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Обрати постійну комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, етики, 

законності та правопорядку у складі: 

Голова комісії:    

Кишинський Віктор Миколайович – депутат виборчого округу №20 

Члени комісії: 
Ананченко Анатолій Вікторович – депутат виборчого округу №17 

Євченко Євген Станіславович – депутат виборчого округу №16 

Лубенченко Іван Іванович – депутат виборчого округу №5 

Савченко Володимир Ілліч – депутат виборчого округу №8 

Ященко Олена Іванівна – депутат виборчого округу №25 

 

 

2. Обрати постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, 

підприємницької діяльності, соціального захисту, праці та сфери послуг у 

складі: 

Голова комісії:    

Сілаєва Валентина Анатоліївна – депутат виборчого округу №18 

Члени комісії: 
Афанасенко Валерій Павлович – депутат виборчого округу №19 

Гірман Юлія Миколаївна – депутат виборчого округу №22 

Грошев Віктор Анатолійович – депутат виборчого округу №1 

Гутаріна Галина Володимирівна – депутат виборчого округу №3 

Корчинський Олександр Олегович – депутат виборчого округу №13 

Тлєпов Ігор Євгенович – депутат виборчого округу №26 

 

 

 



3. Обрати постійну комісію з питань промисловості, будівництва, 

агропромислового комплексу, житлово – комунального господарства, 

земельних відносин та екології  у складі: 

Голова комісії:    

Білевіч Олександр Віцентійович – депутат виборчого округу №24 

Члени комісії: 
Алєєв Сергій Олександрович – депутат виборчого округу №2 

Літвінова Світлана Юріївна – депутат виборчого округу №12 

Назаренко Роман Вікторович – депутат виборчого округу №14 

Тат’янко Василь Микитович – депутат виборчого округу №21 

Шишка Вадим Миколайович – депутат виборчого округу №7 

Юношев Володимир Олександрович – депутат виборчого округу №10 

 

 

4. Обрати постійну комісію з гуманітарних питань  у складі: 

Голова комісії:    
Рильцев В’ячеслав  Павлович – депутат виборчого округу №11 

Члени комісії: 
Демків Антоніна Миколаївна – депутат виборчого округу №23 

Сокур Юрій Леонідович – депутат виборчого округу №15 

Стародубцева Тетяна Олександрівна – депутат виборчого округу №9 

Чаплик Геннадій  Миколайович – депутат виборчого округу №4 

 

5. Головам постійних комісій вирішити всі інші питання структури комісій на 

засіданнях комісій. 
 

Комсомольський  

селищний голова                                                                                 Д.М. Діхтяр 


