
Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Перша сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
 від  25 листопада 2020 року                  № 8

Про затвердження складу
постійних комісій міської
ради і обрання голів

Керуючись  ст. ст. 26, 47 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»,  міська рада в и р і ш и л а:

1. Обрати постійну комісію  з питань прав людини, законності,
правопорядку, депутатської діяльності, етики  та регламенту у складі  3-х
чоловік, а саме:

Голова комісії
Луковський Сергій Васильович

Члени комісії
Бондаренко Володимир Вілійович
Омельченко Сергій Олександрович

2. Обрати постійну комісію  з питань бюджету, фінансів, соціального
розвитку, інвестицій, побутового і торгівельного обслуговування та
громадського харчування у складі 6-ти чоловік, а саме:

Голова комісії
 Кучерява Тетяна Миколаївна

Члени комісії
Богуславський Ігор Васильович
Резніченко Юрій Володимирович
Савенко Володимир Михайлович
Танцюра Наталія Сергіївна
Яндович Володимир Миколайович

3. Обрати постійну комісію  з питань будівництва, житлово-
комунального господарства, благоустрою, комунальної власності,
транспорту, зв'язку та земельних відносин у складі 6-ти чоловік, а саме:



Голова комісії
Мосенцев Олег Миколайович

Члени комісії
Бардакова Валентина Михайлівна
Болтян Сергій Іванович
Єрьоменко Олександр Володимирович
Корецький Володимир Миколайович
Семченко Олексій Сергійович

4. Обрати постійну комісію  з питань освіти, культури, молоді та
спорту у складі 3-х чоловік, а саме:

Голова комісії
Сигида Оксана Михайлівна

Члени комісії
Баранова Світлана Леонідівна
Баранов Олег Іванович

5.  Обрати постійну комісію  з питань охорони здоров'я та соціального
захисту у складі 4-х чоловік, а саме:

Голова комісії
Корецька Ольга Василівна

Члени комісії
Будник Антоніна Борисівна
Єріненко Наталя Миколаївна
Фідальго Поррата Ірина Вікторівна

Міський голова                                                             Микола АНТОШИК



Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Шоста сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
 від  04 березня 2021 року                  № 132

Про внесення змін до рішення
міської ради від 25.11.2020 року № 8
«Про затвердження складу постійних
комісій міської ради і обрання голів»

Відповідно до рішення четвертої сесії Помічнянської міської ради від
20.01.2021 року № 97 «Про затвердження протоколу лічильної комісії № 17
та обрання секретаря Помічнянської міської ради»,  керуючись статтями 26,
47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада
в и р і ш и л а:

1. Внести зміни до пункту 5 рішення першої сесії Помічнянської
міської ради від 25.11.2021 року № 8 «Про затвердження складу постійних
комісії міської ради і обрання голів» та викласти в наступній редакції :

«…5.  Обрати постійну комісію  з питань охорони здоров'я та
соціального захисту у складі 4-х чоловік, а саме:

Голова комісії
Корецька Ольга Василівна

Члени комісії
Будник Антоніна Борисівна
Єріненко Наталя Миколаївна.»

Міський голова                                                             Микола АНТОШИК


	Р І Ш Е Н Н Я
	Про затвердження складу
	постійних комісій міської
	ради і обрання голів

	Р І Ш Е Н Н Я
	Про внесення змін до рішення
	міської ради від 25.11.2020 року № 8
	«Про затвердження складу постійних
	комісій міської ради і обрання голів»


