
                                        

      У К Р А Ї Н А 

   КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

       Запорізького району Запорізької області 

      Перша сесія восьмого скликання 

 

  РІШЕННЯ  №9 

 

від 18 листопада 2020р. 

 

смт. Кушугум 

 

Про постійні комісії  

Кушугумської селищної ради  

  

 

 З метою вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які 

належать до відання Кушугумської селищної ради, здійснення контролю за 

виконанням рішень Кушугумської селищної ради та її виконавчого комітету, 

керуючись ст.47 Закону України  ,,Про місцеве самоврядування в Україні’’ 

 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Визначити такий перелік постійних комісій Кушугумської селищної ради : 

   1)Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку; 

   2)Постійна комісія з питань охорони здоров’я, освіти, фізичного виховання, 

культури та соціальної політики; 

   3)Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, транспорту та енергозбереження; 

   4)Постійна комісія з питань земельних відносин, планування території 

будівництва, архітектури , охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою; 

   5)Постійна комісія з питань прав людини, законності, запобігання корупції, 

депутатської діяльності та етики. 

2.Затвердити  Положення про постійні комісії Кушугумської  селищної ради  

( додаток 1 додається) 

3.Обрати постійні комісії Кушугумської селищної ради у наступному складі : 

1) Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку : 

Голова постійної комісії- Вінніченко Жанна Вікторівна 

Члени постійної комісії : 

1.Апостолова Тетяна Олексіївна 



 
 

2.Растворцев Владислав Станіславович   

3.Завгородня Яна Юріївна         

4.Петренко Сергій Леонідович 

2) Постійна комісія з питань охорони здоров’я, освіти, фізичного виховання, 

культури та соціальної політики:  

Голова постійної комісії- Грибова Надія Володимирівна 

Члени постійної комісії : 

1.Приходченко Ольга Іванівна 

2.Курган Анастасія Петрівна   

3.Мамковська Юлія Сергіївна         

4.Парфьонов Євгеній Сергійович 

3).Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, транспорту та енергозбереження: 

Голова постійної комісії-Галянчук  Микола Іванович 

Члени постійної комісії : 

1.Сап’ян Юрій Анатолійович 

2.Шкрум Микола Володимирович   

3.Виноградов Михайло Михайлович         

4.Карабаджак  Семен Петрович 

4)Постійна комісія з питань земельних відносин, планування території 

будівництва, архітектури , охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою: 

Голова постійної комісії- Касілов  Едуард Миколайович 

Члени постійної комісії : 

1.Самсика Надія Михайлівна 

2.Ганущак Ігор Іванович   

3.Недоруєва Ірина Леонідівна         

4.Ткаченко Олена Анатоліївна 

5)Постійна комісія з питань прав людини, законності, запобігання корупції, 

депутатської діяльності та етики: 

Голова постійної комісії- Хітрова Тетяна Володимирівна 

Члени постійної комісії : 

1.Діденко Олена Іванівна 

2.Апостолова-Возниця Ольга Олександрівна    

3.Гамаюнова Вікторія Миколаївна         

4.Головам утворених постійних комісій Кушугумської селищної ради 

забезпечити на першому засіданні кожної комісії вирішення питань щодо 

структури комісії, у тому числі обрання заступника Голови та секретаря. 

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

прав людини, законності, запобігання корупції, депутатської діяльності та етики 

 

 

Селищний голова        В.С. Сосуновський 


