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СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
СТАР
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ

№1/9
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«19» листопада 2015р.
015р.

st

Про утворення виконавч
онавчого комітету
Старобільської міської
ької ради
р
сьомого
скликання, визначення
ення чисельності та
затвердження його персо
персонального складу
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Розглянувши
и пропозицію
про
міського голови Живаги
аги В.М.
В
про кількісний
і персональний склад виконавчого комітету Старобільс
обільської міської ради
сьомого скликання, керуючись
ке
ст.ст. 26, 42 Закону України
Укра
«Про місцеве
самоврядування в Укра
Україні» міська рада
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ВИРІШИЛА:
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Міський голова
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1. Утворити
и виконавчий
вик
комітет Старобільської
ої міської
міс
ради сьомого
скликання у кількості
ості 112 осіб.
2. Затвердити
ити
персональний
склад
викона
иконавчого
комітету
Старобільської міської
іської ради сьомого скликання у відповід
повідності з додатком 1
до даного рішення.

(оригінал підписано)

В.М. Живага
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Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішення міської ради
№1/ 9 від «19» листопада 2015р.

СКЛАД ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СТАРОБІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Живага
Володимир Миколайович

el

міський голова;

ar

ob

заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради;
Липовий
Роман Олександрович

st

секретар міської ради;

керуючий справами (секретар)
виконкому;
КОНКІНА
Олена Андріївна

g.
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Заступник міського голови з
фінансових питань-головний
бухгалтер
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Чеботарьов
Олег Володимирович

ob
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sk

Чакіна
Ірина Володимирівна

st
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Биков
Вячеслав Дмитрович
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st

Чуприна
Тетяна Іванівна

ob

Халфін
Євген Дмитрович
ФЕСЕНКО
Любов Аркадіївна

лікар з питань комунальної
гігієни відокремленого
структурного підрозділу
Старобільське міжрайонне
управління головного управління
держсанепідслужби;

.l

Фокіна
Тетяна Олексіївна

Директор РКП «Старобільськвода»

Головний архітектор
Старобільської РДА;
директор ТОВ «Старстройпроект»

заступник начальника
Старобільського Відділу Поліції
Головного Управління
Національної Поліції України у
Луганській області
головний спеціаліст сектору
землеустрою та ринку земель
відділу Держгеокадастру у
Старобільському районі
Луганської області
головний лікар РКУ
«Старобільське районне
територіальне медичне
об’єднання»

