
 

 
Давидівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 

Пустомитівського району Львівської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
                                                              Р І Ш Е Н Н Я № 80 

05.04.2019 року 

Про внесення змін до складу комісії  

з питань розгляду звернень громадян  

у Давидівській сільській раді ОТГ 

 
Враховуючи кадрові зміни та з метою забезпечення належної роботи комісії з питань 

розгляду звернень громадян у Давидівській сільській раді ОТГ, керуючись ст.38 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування», виконавчий комітет Давидівської сільської ради 

ОТГ 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Внести зміни до п.2 рішення виконавчого комітету Давидівської сільської ради ОТГ 

від 31.08.2018 р. № 162 «Про створення комісії з питань розгляду звернень громадян», а 

саме: 

1.1. Виключити зі складу Комісії:  

-  Греня Тараса Романовича – заступника сільського голови з питань житлово – 

комунального господарства Давидівської сільської ради ОТГ. 

1.2. Ввести до складу Комісії: 

- Гуля Григорія Володимировича – спеціаліста I категорії  відділу містобудування, 

архітектури та житлово – комунального господарства Давидівської сільської ради ОТГ. 

-  Бондалєтову Марію Богданівну – начальника загального відділу Давидівської сільської 

ради ОТГ. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

        Сільський голова                                   В.М. Керницький 



 
 

 

УКРАЇНА 

ДАВИДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я   №  

 
Від    квітня  2019  року           

Про внесення змін до складу 

комісій виконавчого комітету 
Трускавецької міської ради 

            Керуючись ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», кадрові 

зміни,  виконавчий комітет Трускавецької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до складу комісії з питань захисту прав дитини (згідно додатку), яка була 

затверджена рішенням виконавчого комітету Трускавецької міської ради № 197 від 19.10.2017 

року. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконавчого 

комітету О.Петранич. 

Міський голова                                                                           А.Кульчинський 

  

    

                                                                                                                                                                

            Додаток 

                                                                                                                                                             д

о рішення виконкому 

                                                                                                                                                             

№  42  від  21.02.2018р. 

СКЛАД   КОМІСІЇ 

з питань захисту прав дитини 

1. Н. Пономаренко   -   голова  комісії, секретар ради; 

2. Л. Дребот              -  заступник голови комісії, начальник служби у справах дітей; 

3. Л. Дятлова            -  секретар комісії, головний спеціаліст служби у справах дітей 

Ч л е н и     к о м і с і ї : 

4. І.Стасишин             - спеціаліст 1 категорії відділу освіти; 

5. Н.Рибак                  - сімейний лікар КЗ «Трускавецька міська лікарня» 

6. О.Савченко          -  завідувач юридичного  відділу, депутат міської ради; 

7. О. Гарасим’як      -  заступник начальника управління праці та 

соціального  захисту населення; 

8. Р. Коваль              -  завідувач відділу у справах сім’ї, молоді та спорту; 

9. С. Сальо                 -  завідувач ДНЗ №2 «Ялинка»,  психолог; 

     10.Б.Шеремета          -  інспектор міського відділення  поліції. (за згодою); 

11. М. Сеньків           - директор КП «Трускавецьжитло», депутат міської ради; 

12. О.Костишин       -  в.о. директора ТМЦСССДМ; 



13. І.Кіселичник       - приватний нотаріус. 

         Керуюча 

справами                                                                                                    Петранич О.М 
 


