
 

 
 

1 СЕСІЯ  ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

7 СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

11.11.2015 р.                                            № 3 

с. Щасливцеве 

 

Про обрання постійних комісій  

Щасливцевської сільської ради, їх 

персональний склад   

 

Розглянувши пропозицію сільського голови щодо обрання постійних 

комісій Щасливцевської сільської ради сьомого скликання, керуючись ст.ст. 

26, 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сесія 

Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Обрати постійні комісії Щасливцевської сільської ради Генічеського 

району Херсонської області: 

1.1. Постійна комісія Щасливцевської сільської ради з питань законності 

та державної регуляторної політики, у складі: 

- голова комісії - Бекіров Руслан Деляверович; 

- члени комісії - Неметула Єдем Меметович, Боскіна Світлана 

Вікторовна. 

До відання цієї комісії віднести питання: 

- щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і 

законних інтересів громадян; 

- у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги; 

- щодо відзначення державними нагородами України; 

- здійснення державної регуляторної політики; 

- регламенту та депутатської етики. 

1.2. Постійна комісія Щасливцевської сільської ради з питань бюджету 

та управління комунальною власністю, у складі: 

- голова комісії - Остапчук Людмила Василівна; 

- члени комісії - Сенченко Ірина Юріївна, Коновалов Олексій Борисович. 

До відання цієї комісії віднести питання: 

- в галузі бюджету, фінансів і цін; 

- щодо управління комунальною власністю; 

- в галузі житлово-комунального господарства; 



- в галузі зовнішньоекономічної діяльності. 

1.3. Постійна комісія Щасливцевської сільської ради з питань 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, у 

складі: 

- голова комісії - Білозерцева Юлія Евгенівна; 

- члени комісії - Лукянов Андрій Олександрович, Кобець Микола 

Миколайович. 

До відання цієї комісії віднести питання: 

- у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища; 

- щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою. 

1.4. Постійна комісія Щасливцевської сільської ради з питань соціально-

економічного розвитку, у складі: 

- голова комісії – Дериглазов Микола Васильович; 

- члени комісії - Челебієва Зарема Мухтарівна, Степанян Людмила 

Юріївна, Зевадінов Марат Ельвірович. 

До відання цієї комісії віднести питання: 

- у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та 

обліку; 

- в галузі підприємницької діяльності, побутового, торговельного 

обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку; 

- у галузі будівництва та благоустрою; 

- у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту; 

- в галузі оборонної роботи; 

- у сфері соціального захисту населення. 

2. Головам постійних комісій Щасливцевської сільської ради 

Генічеського району Херсонської області, зазначених у п.1 цього рішення, 

організувати роботу цих комісій відповідно до вимог діючого законодавства. 

 

 

 

Сільський голова                                                              В.О. Плохушко 

  



 


