
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 лютого 2022 року                                                                                № 42 

смт Велика Димерка 

 

 

Про внесення змін до  

рішення виконавчого комітету  

Великодимерської селищної ради  

від 08.08.2019 року № 201 

Відповідно до підпункту 4 пункту «б» частини першої статті 38, частини 

шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статті 215 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Положення 

про адміністративні комісії Української РСР, затвердженого Указом Президії 

Верховної Ради Української РСР від 9 березня 1988 року N 5540-XI, у зв’язку з 

кадровими змінами, виконавчий комітет Великодимерської селищної ради 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Внести зміни до додатку 1 рішення виконавчого комітету Великодимерської 

селищної ради від 08.08.2019 року № 201 «Про утворення адміністративної 

комісії при виконавчому комітеті Великодимерської селищної ради 

Броварського району Київської області та затвердження відповідного 

положення», виклавши його у новій редакції, що додається. 

2. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради № 311 від 10.12.2019 року, № 216 від 

23.10.2020 року, № 139 від 12 квітня 2021 року, № 212 від 14 червня 2021 року.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 

голови Губського М.І. 

 

 

Селищний голова                                                           Анатолій БОЧКАРЬОВ  

 

 

 

 

 

             



Додаток 1 

рішення виконавчого комітету  

Великодимерської селищної ради 

від 14 лютого 2022 року № 42 

 

 

Склад адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області 

 

Губський М.І. заступник селищного голови Великодимерської 

селищної ради, голова комісії; 

Мартиненко В.В. начальник відділу правового забезпечення, заступник 

голови комісії; 

Мазуренко Я.П. головний спеціаліст відділу правового забезпечення, 

секретар комісії. 

Члени комісії: 

Красіна С.М. начальник відділу документообігу, звернень 

громадян, внутрішньої політики та зв’язків із 

засобами масової інформації; 

Плотнікова Г.В. начальник відділу капітального будівництва, 

житлового комунального господарства, комунальної 

власності та розвитку інфраструктури; 

Радченко Н.М. начальник відділу з питань реєстрації АЦС та місця 

проживання; 

Мамочка О.С. в.о. начальника відділу земельних ресурсів та 

екології; 

Сікач М.Ю. в.о. начальника відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізації та 

правоохоронної діяльності; 

 

Лип’явка О.М завідувач господарством відділу матеріально-

технічного та господарського забезпечення; 

 

Косенко Ю.В. директор КЗ «Муніципальний центр безпеки» 

Великодимерської селищної ради. 

  

 

 

Керуюча справами 

виконавчого комітету                                                      Юлія МОСКАЛЕНКО 

  

  



 


