
                                                                                                  п р о є к т
УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 

27 січня 2021 року                             5 сесія 8 скликання

Про внесення змін до виконавчого комітету 
Лука-Мелешківської сільської ради по 
персональному складу 

Заслухавши  інформацію  сільського  голови  Августовича  Б.І.,
керуючись п. 3, ч. 1, ст. 26, ч.4. ст.50, ч.1 ст. 59, Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в склад виконавчого комітету Лука-Мелешківської
сільської ради по персональному складу, а саме: 

1.1. включити до складу виконавчого комітету керівників виконавчих
органів ради Лука-Мелешківської сільської ради:

- Кухар Валентину Анатоліївну - старосту Яришівського старостинсько-
го округу;

-  Тернопільського  Олега  Павлович  -  старосту  Сокиринецького  старо-
стинського округу;

 - Маціпуру Ларісу Петрівну - начальника Відділу освіти та культури;
- Вольську Олену Василівну - виконуючу обов'язки керівника Відділу

соціального захисту населення та охорони здоров’я;
- Титко Галину Володимирівну - виконуюча обов'язки керівника Служби

у справах дітей.
1.2. виключити із складу виконавчого комітету:

- Сороку Ірину Григорівну.
2. Затвердити  склад  виконавчого  комітету  Лука-Мелешківської

сільської ради (в новій редакції) (додається).

Сільський голова                                                         Богдан АВГУСТОВИЧ



Додаток 
до рішення 5 сесії 8 скликання

 Лука-Мелешківської сільської ради
№       від 27.01.2021 року

СКЛАД
 виконавчого комітету Лука-Мелешківської сільської ради

(в новій редакції)

1. голова  виконавчого  комітету  –  Августович Богдан  Іванович  –
сільський голова;

2. секретар виконавчого комітету – Шеванюк Оксана Володимирівна
– секретар сільської ради;

члени виконавчого комітету:
3. Бондарчук Емілія Олексіївна – заступник сільського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради;

4. Вольська Олена Василівна –  виконуюча обов'язки керівника Відділу
соціального захисту населення та охорони здоров’я;

5. Комісарчук Олександр Миколайович – (за згодою);

6. Кухар  Валентина  Анатоліївна  –  староста  Яришівського
старостин-ського округу;

7. Маціпура Ларіса Петрівна – начальник Відділу освіти та культури;

8. Ріпа Вікторія Ігорівна – (за згодою);

9. Тернопільський Олег Павлович – староста Сокиринецького старо-
стинського округу;

10.Титко  Галина  Володимирівна  –  виконуюча  обов'язки  керівника
Служби у справах дітей;

11.Чепернатий Євген Володимирович – (за згодою);

12.Чернявський  Сергій Володимирович – (за згодою);

13.Шило Віталіна Миколаївна – керівник фінансового Відділу;

14.Шеремета Юрій Петрович – головний лікар КНП ЦНМСД Лука-Ме-
лешківської сільської ради;

15.Яворська Людмила Миколаївна – (за згодою).

  Секретар сільської ради                                               Оксана ШЕВАНЮК


