
ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗНАМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 травня 2018 року                 № 8
с. Дмитрівка

Про постійні комісії 
Дмитрівської сільської ради

З метою вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які 
належать до відання Дмитрівської сільської ради, здійснення контролю за 
виконанням рішень Дмитрівської сільської ради та її виконавчого комітету, 
керуючись ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Дмитрівська сільська рада об’єднаної територіальної громади

вирішила:

1. Визначити такий перелік постійних комісій Дмитрівської сільської ради 
об’єднаної територіальної громади: 
1) Постійна комісія з питань регламенту, запобігання корупції, депутатської 

етики та забезпечення діяльності депутатів
2) Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально - 

економічного розвитку сіл громади
3) Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, земельних 

ресурсів, житлово - комунального господарства, будівництва, охорони 
навколишнього  природного середовища та благоустрою населених 
пунктів

4) Постійна комісія з питань освіти, культури, спорту і молоді, соціального 
захисту охорони здоров’я, споживчого ринку, сфери послуг та захисту 
прав споживачів

5) Постійна комісія з питань прав людини, законності, правопорядку, 
гласності та взаємодії з громадськими формуваннями

2. Затвердити Положення про постійні комісії Дмитрівської сільської ради 
об’єднаної територіальної громади (Додаток 1 до цього рішення).

3. Обрати постійні комісії Дмитрівської сільської ради об’єднаної 
територіальної громади у наступному складі:



Постійна комісія з питань регламенту, запобігання корупції, 
депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів:
Голова постійної комісії -  Калініна Валентина Іванівна - депутат від 
виборчого округу №7.
Члени постійної комісії:
Костилецька Галина Федорівна - депутат від виборчого округу №2;
Яблонський Володимир Володимирович - депутат від виборчого округу №11.

Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та 
соціально - економічного розвитку сіл громади:

Голова постійної комісії -  Хомовський Олександр Миколайович – 
депутат від виборчого округу №6.
Члени постійної комісії:
Даценко Василь Васильович - депутат від виборчого округу №16;
Міркотан Лідія Олександрівна - депутат від виборчого округу №1;
Дорощук Вікторія Леонідівна - депутат від виборчого округу №12;
Чернікова Людмила Михайлівна - депутат від виборчого округу №10.

Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, земельних 
ресурсів, житлово - комунального господарства, будівництва, охорони 
навколишнього природного середовища та благоустрою населених 
пунктів: 

Голова постійної комісії -  Ларіков Юрій Михайлович - депутат від  
виборчого округу №3.
Члени постійної комісії:
Хачатрян Жирайр Аршалуйсович  - депутат від виборчого округу №17;
Капітула  Олег Йосипович - депутат від виборчого округу №5;
Сипняк Ірина Василівна - депутат від виборчого округу №18;

     Камінська Людмила Володимирівна - депутат від виборчого округу    
№13.

Постійна комісія з питань освіти, культури, спорту і молоді, 
соціального захисту, охорони здоров’я, споживчого ринку, сфери послуг 
та захисту прав споживачів: 

Голова постійної комісії -  Шкуренкова Людмила Леонідівна- депутат 
від виборчого округу №8.
 Члени постійної комісії:
Кущова Галина Володимирівна - депутат від виборчого округу №4;
Артьомова Світлана Олексіївна  - депутат від виборчого округу №15;
Скирта Віссаріон Михайлович  - депутат від виборчого округу №14;
Дебелий Геннадій Вячеславович - депутат від виборчого округу №22.



Постійна комісія з питань прав людини, законності, правопорядку, 
гласності та взаємодії з громадськими формуваннями: 

Голова постійної комісії -  Хачатрян Едуард Жирайрович - депутат від 
виборчого округу 21.
Члени постійної комісії:
Мережаний Віталій Федорович - депутат від виборчого округу №20.
Ободовський Микола Олександрович - депутат від виборчого округу 
№19.

4. Головам утворених постійних комісій Дмитрівської сільської ради 
об’єднаної територіальної громади забезпечити на першому засіданні кожної 
комісії вирішення питань щодо структури комісії, у тому числі обрання 
заступника Голови та секретаря комісії.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Постійну комісію з 
питань регламенту, запобігання корупції, депутатської етики та забезпечення 
діяльності депутатів (Калініна В.І.).

Дмитрівський сільський голова           Стиркуль Н.Є.


