
УКРАЇНА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКАМІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від 67.12.2015 р. м аЄ/Ї
м.Володимир-Волинський

Про постійні комісіїМіської
ради сьомого скликання

Відповідно до п.2) ч.1. ст. 26 та ч.2 ст. 47 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Утворити наступні постійні Комісії міської ради сьомого скликання та
затвердити їх кількісний склад:

- 3 питань законності і правопорядку, депутатської діяльності,
регламенту, зв'язків з громадськими організаціями та объднантчями громадян -

в кількості 6 депутатів;
- з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку,

підприємництва та регуляторної діяльності - в кількості
6 депутатів;

- з питань охорони здоров'я та екології- в кількості 4 депутати;
- з питань соціального захисту населення та у справах учасників

бойових дій і їх сімей - в кількості
5 депутатів;

- з освіти, культури, туризму, Молоді і спорту, комунікацій та
міжнародного співробітництва -

В кількості б депутатів;
- з питань містобудування, Житлово-комунального господарства,

інфраструктури, комунальної власності, енергозбереження та земельних
відносин - В кількості 6 депутатів.

2.Обрати до складу постійних комісій міської ради сьомого скликання
наступних депутатів:

2.1. Постійна комісія з питань законності і правопорядку, депутатської
діяльності, регламенту, зв”язків з громадськими організаціями та об”єднаннями
громадян.

Голова комісії: Тимосевич Олег Олексійович
Члени комісії : Василюк Вадим Микитович

Горошкевич Ротутаті Володимирович
Дмитрук Леонтій іванович
Мацюк ігор Миколайович
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2.2. Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, соціально-
економічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності.

Голова комісії: Коба Сергій Анатолійович
Члени Комісії : Венгер Олег Миколайович

Жук Ярослав Іванович
Ковальчук Олег Антонович
Принда Андрій Петрович
СавельєвМикола Григорович

2.3. Постійна комісія з питань охорони 3доров*я та екології.
Голова комісії: Шевчук Ігор Володимирович
Члени комісії : Зінкевич Валерій Олексійович

Мельник Ірина Іванівна
Сусік Василь Михайлович

2.4. Постійна комісія з питань соціального захисту населення та у
справах учасників бойових дій і їх сімей

Голова комісії: Замрига Надія Миколаївна
Члени комісії : Хілінський Андрій Георгійович

Олексюк Валерій Володимирович
Омельчук Іван Адамович
Шлейн Павло Павлович
Сьомак Сергій Васильович

2.5. Постійна комісія 3 освіти, культури, туризму, молоді і спорту,
комунікацій та міжнародного співробітництва.

Голова комісії: Федонюк Світлана Дмитрівна
Члени комісії : Заєць Володимир Володимирович

Сергєєва Віра Григорівна
СмальМикола Григорович
Токовий Олександр Григорович

2.6. Постійна комісія з питань містобудування, житлово-комунального
господарства, інфраструктури, комунальної власності, енергозбереження та
земельних відносин.

Голова комісії: Цаль-Цалко Григорій Адамович
Члени комісії : Барщевський Сергій Михайлович

Гранат Сергій Євгенович
КЛИМЭЮК Максим Сергійович
Мороз Руслан Аіідрійович
Радкевич Сергій Леонідович

З. Контроль за виконанням рішення покітасти на секретаря міської ради,
заступника міського голрви СвідерськогоОМ,

П.Д.Сага1чюкМіський голова


