
 
ЗАЗИМСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ 

 

Про утворення постійних комісій Зазимської сільської ради восьмого 

скликання, обрання голів постійних комісій та затвердження їх складу 

 

З метою вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать 

до відання Зазимської сільської ради, здійснення контролю за виконанням 

рішень Зазимської сільської ради та її виконавчого комітету, керуючись ст. 47 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Зазимська сільська 

рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Утворити такі постійні комісії Зазимської сільської ради восьмого 

скликання: 

1) Постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, 

законності, правопорядку, забезпечення діяльності депутатів, розвитку і 

вдосконалення місцевого самоврядування, запобігання корупції; 

2) Постійна комісія з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету та фінансів, комунальної власності, реалізації державної регуляторної 

політики, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків; 

3) Постійна комісія з питань земельних відносин, агропромислового 

комплексу, планування території, архітектури та містобудування; 

4) Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, 

природокористування, екології та благоустрою; 

5) Постійна комісія з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, 

освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму та 

соціального захисту населення. 

 

2. Обрати голів постійних комісій Зазимської сільської ради восьмого 

скликання та затвердити їх склад: 

 

Постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, законності, 

правопорядку, забезпечення діяльності депутатів, розвитку і вдосконалення 

місцевого самоврядування, запобігання корупції: 

Голова комісії – Биков Олександр Андрійович 

Члени комісії: 

- Мехед Тетяна Іванівна  

- Шульга Микола Васильович 
 



Постійна комісія з питань соціально – економічного розвитку, бюджету та 

фінансів, комунальної власності, реалізації державної регуляторної політики, 

інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків: 

Голова постійної комісії – Река Микола Федорович 

Члени постійної комісії: 

- Абдукарімов Микола Петрович  

- Максименко Сергій Дмитрович 

- Бойко Андрій Олександрович 
 

Постійна комісія з питань земельних відносин, агропромислового 

комплексу, планування території, архітектури та містобудування: 

Голова постійної комісії – Силюков Данило Сергійович 

Члени постійної комісії: 

- Дасік Олег Васильович 

- Дзюба Костянтин Степанович 

- Петрашин Руслан Юрійович 

- Сахно Станіслав Михайлович 
 

Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, 

природокористування, екології та благоустрою: 

Голова постійної комісії – Делайчук Олег Володимирович 

Члени постійної комісії: 

- Іваненко Павло Олександрович 

- Юхименко Юрій Вікторович 

- Устенко Володимир Маркович 
 

Постійна комісія з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, освіти, 

культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму та 

соціального захисту населення: 

Голова постійної комісії – Юрченко Ольга Борисівна 

Члени постійної комісії: 

- Гринько Євген Володимирович 

- Марченко Євгеній Костянтинович 

 

2. Головам утворених постійних комісій Зазимської сільської ради на 

першому засіданні кожної комісії вирішити питань щодо обрання секретаря 

комісії та розподілу функціональних обов'язків між членами комісій. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку, 

забезпечення діяльності депутатів, розвитку і вдосконалення місцевого 

самоврядування, запобігання корупції. 

 

 

Сільський голова          Віталій КРУПЕНКО 

 

c. Зазим'є 
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