
 
Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

Перша   сесія 

Восьмого  скликання 

Рішення 
 

від 18  листопада  2020 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про утворення постійних комісій 

ради, затвердження їх складу, 

обрання голів комісій 

 

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 26 ст. 47 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» Нижньосироватська сільська рада  вирішила :  

1. Утворити  постійні комісії Нижньосироватської  сільської ради: 

1.1. Постійна комісія сільської ради з питань планування соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів, житлово-комунального 

господарства  та управління комунальною  власністю; 

1.2. Постійна комісія сільської ради з питань прав  людини, законності, 

депутатської діяльності та етики; 

1.3 Постійна комісія сільської ради з питань земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища, містобудування та будівництва; 

1.4. Постійна комісія з питань освіти, культури, фізкультури та спорту, 

охорони здоров’я та соціального захисту. 

2. Обрати головами та затвердити склад постійних комісій:  

2.1. Постійної комісії сільської ради з питань планування соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів, житлово-комунального 

господарства  та управління комунальною  власністю у складі 5  чоловік: 

Скиртач Олексій Миколайович – голова комісії, депутат сільської ради по 

виборчому округу № 8; 

Коцар Світлана Михайлівна – член  комісії, депутат сільської ради по 

виборчому округу № 6; 

Проценко Ірина Миколаївна– член комісії, депутат сільської ради по 

виборчому округу № 5; 

Горбась Сергій Миколайович – член комісії, депутат сільської ради по 

виборчому округу № 4; 

Носенко Галина Миколаївна – член комісії, депутат сільської ради по 

виборчому округу № 4. 

2.2. Постійної комісії сільської ради з питань земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища, містобудування та благоустрою у 

складі 5 чоловік: 



Дудка Анатолій Васильович – голова комісії, депутат сільської ради по 

виборчому округу № 2; 

Рябко Тетяна Вікторівна – член комісії, депутат сільської ради по виборчому 

округу №  1; 

Письменний Микола Васильович – член комісії, депутат сільської ради по 

виборчому округу № 5; 

Шапошник Сергій Анатолійович  - член комісії, депутат сільської ради по 

виборчому округу № 6; 

Теліженко Олександр Миколайович - член комісії, депутат сільської ради по 

виборчому округу № 7. 

2.3. Постійної комісії сільської ради з питань прав  людини, законності, 

депутатської етики у складі 5 чоловік: 

Обозна Олена Олександрівна – голова комісії, депутат сільської ради по 

виборчому округу № 4; 

Українець Євгеній Олексійович  - член комісії, депутат сільської ради по 

виборчому округу № 3; 

Уманська Людмила Володимирівна – член комісії, депутат сільської ради по 

виборчому округу № 3; 

Бажура Тетяна Сергіївна – член комісії, депутат сільської ради по виборчому 

округу № 7; 

Олефіренко Інна Олександрівна – член комісії, депутат сільської ради по 

виборчому округу № 8. 

2.4. Постійної комісії сільської ради з питань освіти, культури, 

фізкультури та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту у складі 6 

чоловік: 

Бойчин Володимир Михайлович - голова комісії, депутат сільської ради по 

виборчому округу № 2; 

Войтенко Олена Миколаївна – член комісії, депутат сільської ради по 

виборчому округу № 2; 

Панченко Богдан Олександрович - член комісії, депутат сільської ради по 

виборчому округу № 1; 

Дідусенко Олена Володимирівна – член комісії, депутат сільської ради по 

виборчому округу № 7; 

Бульченко Оксана Миколаївна - член комісії, депутат сільської ради по 

виборчому округу № 6; 

Євдокимов Андрій Валерійович – член комісії, депутат сільської ради по 

виборчому округу № 8. 

3. Головам утворених постійних комісій Нижньосироватської сільської ради 

забезпечити на першому засіданні  кожної  комісії вирішення питань щодо 

структури комісії, у тому числі обрання заступника голови та секретаря 

комісії. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та 

етики. 

 



Сільський  голова                                             В.Ю. Суспіцин 
 


