
 
 

ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СМІЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                 РІШЕННЯ 

 

 

21.05.2021                                                                                              №12- 7 / VIII 

 

Про  внесення змін  

до складу постійних комісій 

Тернівської сільської ради 

 

Відповідно  до пункту 2 частини 1 статті 26 ,статті 47  Закону України  «Про 

місцеве самоврядування в Україні »  сільська рада вирішила :  

1. В  склад  комісії з питань будівництва ,архітектури ,земельних відносин, 

охорони природи, та екології   ввести Корженка Олександра Сергійовича  

обраного  депутатом Пастирського старостинського округу, який  набув 

повноваження депутата  Тернівської сільської ради . 

2. Уточнити   склад постійних комісій,  та викласти    рішення  сесії 

Тернівської сільської ради №3-56/VIII від 10.12.2020р. в новій редакції : 

     - постійна комісія Тернівської сільської ради  з питань регламенту,    

депутатської етики, забезпечення законності, запобігання корупції, з питань 

освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту 

населення в такому складі : 

Шулежко Анатолій Васильович – голова комісії 

Вовк Жанна Іванівна  - заступник  голови комісії  

Вовк Олеся Сергіївна – секретар комісії 

Билина Руслан Миколайович - член комісії 

Сватко Вікторія Іванівна - член комісії 

Топко Вадим Володимирович - член комісії 

 

-  постійна комісія Тернівської сільської ради  з питань планування 

бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку в такому складі: 

Васюра Віктор Григорович – голова комісії 

Веретільний Ігор Володимирович - заступник  голови комісії 

Одородько Володимир Іванович  - секретар комісії 

Дахно Світлана Василівна - член комісії 

 

 



- постійна комісія Тернівської сільської ради  з питань будівництва, 

архітектури, земельних відносин, охорони природи, та екології в такому 

складі: 

Корженко Олександр  Сергійович - голова комісії 

Петренко Іван Васильович - заступник  голови комісії 

Рудас Людмила Андріївна - секретар комісії 

Бялківський Василь Дорофійович - член комісії 

Каптенко Олена Василівна - член комісії 

Холоденко Анатолій Іванович - член комісії 

 

- постійна комісія Тернівської сільської ради  з  питань комунальної 

власності, інфраструктури, транспорту ,житлово-комунального 

господарства, та захисту прав споживачів в такому складі: 

Холоденко Антон Євгенович– голова комісії 

Балакер Петро Леонідович - заступник  голови комісії 

Зінов’єва Юлія Анатоліївна – секретар комісії 

Липко Віктор Іванович- член комісії 

Тимчук  Ігор  Петрович - член комісії 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань регламенту, депутатської етики, забезпечення законності, 

запобігання корупції, з питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони 

здоров’я та соціального захисту населення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                         Юрій     КРИВДА  


