
 
 

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільський район  

Київська область 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про утворення постійних комісій сільської ради, затвердження їх складу та обрання 

голів комісії  

 

 

 

Заслухавши пропозиції сільського голови та відповідно до п.2 ч.1 ст.26, ст.47 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гірська сільська рада                 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 

1. Утворити в сільській ради наступні комісії: 

- з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку; 

- з питань освіти, охорони здоров’я та торгівлі; 

- з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології. 

 

2. Затвердити склад постійних комісій, згідно додатку 1 до цього рішення.  

 

3. Обрати головою постійної комісії сільської ради: 

- з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку 

Неплюєва Костянтина Анатолійовича; 

- з питань освіти, охорони здоров’я та торгівлі Бугіль Ольгу Іванівну; 

- з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології Потоцького 

Василя Васильовича. 

 

4. Контроль за виконанням покласти на Секретаря сільської ради. 

 

 

 

Сільський голова           Р.М. Дмитрів 

 

 

 

с. Гора 

03 листопада 2015року 

№ 5-1-VІІ 



Додаток №1 

до рішення сесії сільської ради  

№ 5-1-VІІ від 03.11.2015року 
 

 

 

С К Л А Д 

 

постійних комісій Гірської сільської ради 

 

1.Комісія з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного 

розвитку 

 

Неплюєв К.А.– голова комісії 

Бабій О.М. – член комісії 

Леваш В.М. - член комісії 

Ничик О.О. - член комісії 

Ярмак С.А. - член комісії 

Чайка В.П. – член комісії 

Гурський С.В. – член комісії 

Ковалевський О.П. – член комісії 

 

 

2. Комісія з питань освіти, охорони здоров’я та торгівлі 

 

Бугіль О.І. – голова комісії 

Новіков М.А. - член комісії 

Романенко Л.В. - член комісії  

Андрієвський  Б. І. - член комісії  

Чемерис І.В. – член комісії 

Степаненко Є.М. – член комісії 

 

 

3. Комісія  з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології 

 

Потоцький В.В.– голова комісії 

Ніколаєнко В.В. - член комісії 

Верозуб С.В. - член комісії 

Чівільдєєва Я.І. - член комісії 

Шевченко М.В. - член комісії 

Величко В.А. – член комісії 

Карасевич О.В. – член комісії 


