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УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Воловецького району Закарпатської області
Перша сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я

05.11.2015 року № 6                                                                смт. Воловець
Про утворення постійних комісій ради, затвердження їх складу, обрання голів комісій    

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26 та статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада  вирішила
1. Утворити постійні комісії селищної ради:
1). Постійна планово бюджетна комісія .
2).Постійна комісія з питань житлово-комунального та побутового обслуговування населення .
3).Постійна комісія з питань земельних відносин, архітектури, будівництва, та розвитку населених пунктів.
4). Постійна комісія з питань депутатської етики, правових відносин, законності і правопорядку.
5). Постійна комісія з питань соціально-культурного  розвитку 
2. Обрати головами та затвердити склад постійних комісій:

1). Постійна планово бюджетна комісія 
Шікут Наталія Георгіївна –голова  комісії, депутат від виборчого округу  № 7
Мишанич Василь Васильович  - депутат від виборчого округу № 10
Сличко Василь Андрійович  - депутат від виборчого округу № 3
Карпишинець Віктор Федорович  - депутат від виборчого округу № 22
Нахман Віктор Іванович – депутат від виборчого округу № 5

2). Постійна комісія з питань житлово-комунального та побутового обслуговування населення 
Парфенюк Богдан Вікторович–голова комісії, депутат від виборчого округу  № 17
Воронич Дмитро Васильович  - депутат від виборчого округу № 18
Борбіль Віталій Миколайович  - депутат від виборчого округу № 16
Кішковський Сергій Олексійович - депутат від виборчого округу № 13
Вячало Василь Іванович – депутат від виборчого округу № 11
3). Постійна комісія з питань земельних відносин, архітектури,              будівництва,  та розвитку населених пунктів.
Конепуд Наталія Миколаївна –голова комісії, депутат від виборчого округу  № 21
Тичка Віктор Іванович  - депутат від виборчого округу № 15
Мадяр Анатолій Юрійович  - депутат від виборчого округу № 9
Бухай Андрій Андрійович - депутат від виборчого округу № 2
Словенко Іван Іванович – депутат від виборчого округу № 20

4). Постійна комісія з питань депутатської етики, правових відносин,               законності і правопорядку.
Галабурда Ігор Іванович–голова комісії, депутат від виборчого округу  № 12
Бирак Віталій Степанович  - депутат від виборчого округу № 1
Мацовка Іван Юрійович  - депутат від виборчого округу № 6

5). Постійна комісія з питань соціально-культурного  розвитку 
Косач Іван Федорович–голова комісії, депутат від виборчого округу  № 14
Фалтинський Едуард Елемирович - депутат від виборчого округу № 19
Павлишин Василь Іванович  - депутат від виборчого округу № 8
 




Селищний голова                                                                          М.А.Попелич


