КИСВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА СЬОМОГО СКЛрПСА ННя

Р 1 ШЕННЯ
Про внесения змгн до ргшення Киево- Святошинськог районноТ ради

вiд 27.11.2015 р . М 18-02-VII «Про Президгю Киево-Святошинськог
районно! ради VII скликання»
Вгдповгдно до ст . 57 Закону цкрани «Про мгсцеве самоврядування в цкраiнг»,
п .2 Положения про Президгю Киево -Святошинськоi районньи ради VII скликання ,
затвердженого ргшенням Киево -Святошинсько i районно ради вiд 27.11.2015 року

N2 1$-02-VII, на пгдставг повгдомлення вiд депутатськоi фракцгi Радикально Партгi
Ляшка та в зв ' язку гз сформуванням мгжфракцгйно i депутатсько i групп « Едина
краiна» в Киево-Святошинськгй районнгй радг Киiвськоi областг , районна рада
в и р i ш ил а :
1.

змгни до ргшення Киево -Святошинськоi районно ради в iд
27.11.20 15 р . N 1$- 02 -VII « Про Презид 1Ю КиеВ0- СВя ТО ши НСьКО1 раЙОНН01 ради
VII скликання » (зг змгнами), виклавши додаток 1 до ргшення у новгй редакцгг, що
додаеться .
Внести

2. Контроль за виконанням цього ргшення покласти на постгйну комгсгю
районно ради з питань регламенту, депутатсько i етики, органнгзацгi дгяльностг ради та
взаемодгi з органами мгсцевого самоврядування .

Виконувач обов ' язкгв
голови ради

М . КИ 1В

07 липня 2016 року

К 146-11-VII

О. М. Однороманеяко

Дод аток
до ргшення Киево-Святошинськоi

районноi ради VII скликання
вгд 07.07.2016 року Х2 146 -11-VII
СКЛАД ПРЕЗИДц
Киево-Святоцпиiськоi районно? ради
1.
2.
3.

Тигов
Олександр Олександрович
Гусятинський
Дмитро Миколайович
Однороманенко

VII скликаiпrя

- голова районно i ради
- заступник голови районноi ради
- заступник голови районно ради

Олександр Михайлович
4.
5.
б.
7.

8.

Бебешко
Олена Олександргвна
Бггун
Тамара Миколагвна
Вентов
Андргй Анатолгйович
Возний

- уповноважений представник депутатськоi фракцгi ВО
«Батькгвщина »
- голова постгйноi комгсгi з питань освгти, науки,
культури, д ховностi, icтopii, спорту та туризму
- уповноважений представник депутатсько i фракцгi ПП
«цкраiнське об ' еднання патрготгв — УКРОП»
- уповноважений представник депутатськоi фракцгi <Новг

Серггй Олександрович
Гедульянов
Вадим Едуардович

Обличчя»
- голова постгйно комгсгi з питань планування бюджету,
фгнансгв, податковоi полгтики , соцгально -економгчного

розвитку та iнвестицiй
9.

10.

-

Владислав Олександрович

правопорядку,

Дгдпч
Тарас Тарасоввч

полгтики, свободи слова, захисту прав i законних
гнтересгв громадян та взасмодii гз засобами масово
гнформацг i
- голова постгйноi xoмicii з питань управлгння
кому нальним
майном,
дгяльностг
комунальних

голова

постгйноi

пгдприемств,

11.

12.

законностг ,

Данченко

комгсгi

боротьби

з

з

питань

корупцгею,

житлово -комунального

регуляторно i

господарства,

Ковгнченко

паливно-енергетичного комплексу та енергозберггаючих
технологгй
- голова постгйно комгсгi з питань пгдприемницькоi
дгяльностг , промислово i полгтики, торггвлг , реклами,
архгтектури , благоустрою, транспорту та зв 'язку
- уповноважений представник депутатсько i фракцгi ВО

Анатолгй Леонгдович

«Свобода»

Кириченко
Олександр Васильович

13. Лысенко

- уповноважений

представник депутатськоi фракцгi

15.

Мусгенко
Дениг Володимирович

Радикально i Партгi Ляшка
- голова постгйноi комгсгi з питань регламенту,
депутатськоi етики , органгзацг i дгяльностг ради та
взаемодгi з органами мгсцевого самоврядування
- уповноважений представник депутатсько i фракцгi
« Солгдарнгсть»

16.

Постовалов
Артем Геннадгйович

- голова постгйноi комгсг i з питань земельних вгдносин,
мгстобудування ,
капгтального
будгвництва,

14.

Руслан Геннадгйович
Мазииченко
Юргй Олександрович

агропромислового комплексу, охорони навколишнього
17.

середовища та екологгi
- голова постгйноi комгсг

Реган
Павло Леонгдович

з питань охорони здоров ' я,
материнства, дитинства, працг та соцгального захисту

населення
18.

Тимченко
Юргй Анатолгйович

19. Шевчук
Людмила Степангвна

уповноважений
представник
депутатсько i групи «Сдина краiна>

- уповноважений

мгжфракцгйноi

представник депутатськоi фракцi

«НАШ КРАЙ»

Заступник голови ради

Д.М. Гусятинський

