
 
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

від 30.10.2018 р. № 132      

м. Кам’янка 

 

Про затвердження складу 

адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті  

Кам’янської міської ради.  

 

 Відповідно до ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Положення про адміністративну комісію при виконавчому комітеті 

Кам’янської міської ради затвердженого рішенням виконавчого комітету від 

16.04.2009 року № 129, рішення виконавчого комітету від 25.11.2014р. № 146 

«Про затвердження додатків до Положення про адміністративну комісію при 

виконавчому комітеті Кам’янської міської ради», ст. 215 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення «Порядок утворення колегіальних органів, 

уповноважених  розглядати справи про адміністративні правопорушення», –  

 

виконком міської ради – в и р і ш и в: 

 

1. Затвердити склад адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Кам’янської міської ради: 

Голова комісії: 

Нечиталюк О.В. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради виконавчого комітету Кам’янської міської ради. 

Заступник голови: 

Плєшкань А.М. – секретар Кам’янської міської ради.  

Секретар комісії:  

Хоменко Б.А. – провідний спеціаліст реєстраційно-юридичного відділу 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради. 

Члени комісії:  

– Гетьман Л.В. – начальник відділу організаційно-кадрової роботи 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради; 

– Кравченко З.О. – начальник Кам’янської дільниці обласного бюро 

технічної інвентаризації  (за згодою);  

– Пашковська О.Б. – спеціаліст 1-ї категорії  реєстраційно-юридичного 

відділу виконавчого комітету Кам’янської міської ради; 

– Петренко Р.С. – начальник реєстраційно-юридичного відділу виконавчого 

комітету Кам’янської міської ради; 



– Романенко Ю.М. – провідний спеціаліст відділу ЖКГ, будівництва та 

інвестицій відділу виконавчого комітету Кам’янської міської ради, депутат 

міської ради; 

– Щербак Ю.І. – керуючий справами (секретар) виконкому. 

2. Рішення виконавчого комітету Кам’янської міської ради від 20.12.207 р. 

№ 202 «Про затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті Кам’янської міської ради» вважати таким, що втратило силу. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голову адміністративної 

комісії Нечиталюка О.В. 

 

 

Міський голова                         В.І.Тірон 

 

 

 

 

 
 

 
 


