
 
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

І сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 17 листопада 2017 року                                № 1-4 

м.Кам’янка 

 

 

Про постійні комісії  

Кам’янської міської ради 

  

     

З метою вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які 

належать до відання Кам’янської міської ради, здійснення контролю за 

виконанням рішень Кам’янської міської ради та її виконавчого комітету, 

керуючись ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Визначити такий перелік постійних комісій Кам’янської міської ради: 

- з питань регламенту, депутатської  етики та законності; 

- з питань бюджету та управління комунальним майном; 

- з земельних питань; 

- з соціально-гуманітарних питань, культури та спорту; 

- питань підприємництва, промисловості, будівництва, благоустрою, 

транспорту та торгівельного обслуговування. 

 

2. Затвердити Положення про постійні комісії Кам’янської міської ради 

(Додаток 1 до цього рішення). 

 

3. Обрати постійні комісії Кам’янської міської ради у наступному складі: 

1) Постійна комісія з питань регламенту, депутатської  етики та 

законності: 

Члени постійної комісії: 

Магльована  Світлана Леонідівна; 

Шамрай Олександр Григорович; 

Могилка Анатолій Петрович; 



Воронов Павло Сергійович. 

2) Постійна комісія з питань бюджету та управління комунальним 

майном:  

Члени постійної комісії: 

Халудрова Алла Миколаївна; 

Дяченко Світлана Володимирівна; 

Василенко Олександр Григорович; 

Коваленко Людмила Борисівна; 

Морозов Сергій Анатолійович; 

Темний Олександр Борисович; 

Архип’юк Віталій Васильович; 

Романенко Юлія Миколаївна. 

 

3) Постійна комісія з земельних питань:  

Члени постійної комісії: 

Дорошко Руслан Іванович; 

Чередніченко Сергій Анатолійович; 

Фидрик Михайло Васильович; 

Березій Віктор Володимирович; 

Самань Олександр Петрович; 

Бадрак Григорій Вікторович. 

 

4) Постійна комісія  з соціально-гуманітарних питань, культури та 

спорту: 

Члени постійної комісії: 

Батланов Сергій Михайлович; 

Волошин Ніна Петрівна; 

Щербушенко Станіслав Леонідович. 

 

5) питань підприємництва, промисловості, будівництва, благоустрою, 

транспорту та торгівельного обслуговування: 

Члени постійної комісії: 

Гарькавий Сергій Васильович; 

Пляченко Валерій Васильович; 

Могилка Сергій Борисович. 

 

4.Обрати головами постійних комісій міської ради:                                            

 -   з питань регламенту, депутатської  етики та законності - Шамрай Олександр 

Григорович; 

- з питань бюджету та управління комунальним майном - Коваленко Людмила 

Борисівна; 

 

- з земельних питань - Березій Віктор Володимирович; 



- з соціально-гуманітарних питань, культури та спорту - Батланов Сергій 

Михайлович; 

- з питань підприємництва, промисловості, сільського господарства, 

будівництва, благоустрою, транспорту та торгівельного обслуговування – 

Пляченко Валерій Васильович. 

 

 

5. Головам утворених постійних комісій Кам’янської міської ради 

забезпечити на першому засіданні кожної комісії вирішення питань щодо 

структури комісії, у тому числі обрання заступника Голови та секретаря комісії. 

 

6.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на Постійну комісію з  

питань регламенту, депутатської  етики та законності (Голова постійної комісії 

– Шамрай Олександр Григорович). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                       В.І.Тірон 


