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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьомого  скликання
перша сесія

РІШЕННЯ 
    
12.11.2015

№  1

 
Про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів Чернігівської районної ради Запорізької області сьомого скликання


Заслухавши інформацію голови Чернігівської районної виборчої комісії Рибалки Я.О. про підсумки виборів депутатів Чернігівської районної ради Запорізької області сьомого скликання та визнання їх повноважень, керуючись статтями 45 та 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Чернігівська районна рада Запорізької області ВИРІШИЛА:

	1. Взяти до відома інформацію голови Чернігівської районної виборчої комісії Рибалки Я.О. про підсумки виборів депутатів Чернігівської районної ради Запорізької області сьомого скликання та визнання їх повноважень.
	2. Затвердити повноваження депутатів Чернігівської районної ради Запорізької області сьомого скликання, обраних 25 жовтня 2015 року:

Годлевського Віктора Сергійовича
Обраного у багатомандатному виборчому окрузі від Чернігівської районної організації Аграрної партії України у Запорізькій області 
Дудинець Світлани Анатоліївни
Обраної у багатомандатному виборчому окрузі від Організації Народної партії Чернігівського району
Дудукалова Віктора Сергійовича
Обраного у багатомандатному виборчому окрузі від Чернігівської районної в Запорізькій області організації ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»
Дяді Олександра Івановича
Обраного у багатомандатному виборчому окрузі від Територіальної організації Політичної партії «Опозиційний блок» у Чернігівському районі Запорізької області
Єременка Миколу Миколайовича
Обраного у багатомандатному виборчому окрузі від Чернігівської районної партійної організації  Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Запорізької області
Івашини Михайла Михайловича
Обраного у багатомандатному виборчому окрузі від Організації Народної партії Чернігівського району
Іорданової Ірини Анатоліївни
Обраної у багатомандатному виборчому окрузі від Територіальної організації Політичної партії «Опозиційний блок» у Чернігівському районі Запорізької області 
Карпенка Петра Микитовича
Обраного у багатомандатному виборчому окрузі від Чернігівської районної партійної організації політичної партії «НАШ КРАЙ»
Ковпак Лариси Петрівни
Обраної у багатомандатному виборчому окрузі від Чернігівської районної в Запорізькій області організації ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»  
Костенко Світлани Володимирівни
Обраної у багатомандатному виборчому окрузі від Територіальної організації Політичної партії «Опозиційний блок» у Чернігівському районі Запорізької області 
Кравцова Віктора Васильовича
Обраного у багатомандатному виборчому окрузі від Територіальної організації Політичної партії «Опозиційний блок» у Чернігівському районі Запорізької області
Крижка Володимира Олексійовича
Обраного у багатомандатному виборчому окрузі від Чернігівської районної організації Радикальної Партії Олега Ляшка в Запорізькій області
Курленкова Дениса В’ячеславовича
Обраного у багатомандатному виборчому окрузі від Територіальної організації Політичної партії «Опозиційний блок» у Чернігівському районі Запорізької області
Лебедя Владислава Анатолійовича
Обраного у багатомандатному виборчому окрузі від Організації Народної партії Чернігівського району
Ліфера Олександра Володимировича
Обраного у багатомандатному виборчому окрузі від Чернігівської районної партійної організації  Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Запорізької області
Машировської Тетяни Олександрівни
Обраної у багатомандатному виборчому окрузі від Територіальної організації Політичної партії «Опозиційний блок» у Чернігівському районі Запорізької області
Попюка Василя Михайловича
Обраного у багатомандатному виборчому окрузі від Чернігівської районної організації Аграрної партії України у Запорізькій області обрані
Романчука Олександра Павловича
Обраного у багатомандатному виборчому окрузі від Територіальної організації Політичної партії «Опозиційний блок» у Чернігівському районі Запорізької області
Сапальова Віктора Вікторовича
Обраного у багатомандатному виборчому окрузі від Територіальної організації Політичної партії «Опозиційний блок» у Чернігівському районі Запорізької області
Солохи Анатолія Володимировича
Обраного у багатомандатному виборчому окрузі від Чернігівської районної організації Аграрної партії України у Запорізькій області обрані
Ставицької Ольги Сергіївни
Обраної у багатомандатному виборчому окрузі від Чернігівської районної організації Радикальної Партії Олега Ляшка в Запорізькій області
Удовенка Петра Петровича
Обраного у багатомандатному виборчому окрузі від Чернігівської районної організації Аграрної партії України у Запорізькій області обрані
Феськової Анни Василівни
Обраної у багатомандатному виборчому окрузі від Чернігівської районної партійної організації політичної партії «НАШ КРАЙ»  
Цвітанського Миколи Івановича
Обраного у багатомандатному виборчому окрузі від Територіальної організації Політичної партії «Опозиційний блок» у Чернігівському районі Запорізької області
Чорней Тетяни Олександрівни
Обраної у багатомандатному виборчому окрузі від Чернігівської районної партійної організації  Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Запорізької області
Щипенко Ілони Сергіївни
Обраної у багатомандатному виборчому окрузі від Чернігівської районної партійної організації політичної партії «НАШ КРАЙ»  



Голова Чернігівської районної виборчої комісії




Я.О.Рибалка
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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьомого  скликання
перша сесія

РІШЕННЯ 
    
12.11.2015

№  2

 
Про обрання голови Чернігівської районної ради Запорізької області


Керуючись статтею 141 Конституції України, статтями 43, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування» (із змінами), статтею 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (із змінами), враховуючи результати таємного голосування Чернігівська районна рада Запорізької області ВИРІШИЛА :

         1. Обрати головою Чернігівської районної ради Запорізької області Годлевського Віктора Сергійовича.
          2. Присвоїти Годлевському Віктору Сергійовичу, голові районної ради, 7 ранг посадової особи місцевого самоврядування третьої категорії посад. 
          3. Встановити Годлевському В.С. голові районної ради, посадовий оклад, надбавку за ранг відповідно до додатків 3, 4 рішення Чернігівської районної ради Запорізької області від 30.12.2010 року № 30 «Про структуру, штатну чисельність та умови оплати праці працівників виконавчого апарату районної ради» (із змінами та доповненнями). 


Головуючий
В.А.Лебедь
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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьомого  скликання
перша сесія

РІШЕННЯ 
    
12.11.2015

№  3

 
Про обрання заступника голови Чернігівської районної ради Запорізької області


Керуючись статтею 141 Конституції України, статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування» (із змінами), статтею 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (із змінами), враховуючи результати таємного голосування Чернігівська районна рада Запорізької області ВИРІШИЛА :

         1. Обрати заступником  голови Чернігівської районної ради Запорізької області Лебедя Владислава Анатолійовича.
          2. Присвоїти дев’ятий ранг четвертої категорії посадової особи місцевого самоврядування.
         2. Встановити Лебедю В.А. заступнику голови районної ради, посадовий оклад, надбавку за ранг відповідно до додатків 3, 4 рішення Чернігівської районної ради Запорізької області від 30.12.2010 року № 30 «Про структуру, штатну чисельність та умови оплати праці працівників виконавчого апарату районної ради» (із змінами та доповненнями). 



Голова ради
В.С.Годлевський
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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьомого  скликання
перша сесія

РІШЕННЯ 
    
12.11.2015

№  4

 
Про створення тимчасової комісії районної ради з розробки положення про постійні комісії та регламенту роботи Чернігівської районної ради

Керуючись ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Чернігівська районна рада Запорізької області ВИРІШИЛА :

1. Створити тимчасову комісію районної ради з розробки положення про постійні комісії та регламенту роботи Чернігівської районної ради Запорізької області сьомого скликання у складі голови районної ради, заступника голови районної ради та по одному депутату від кожної політичної партії, депутати від якої обрані до Чернігівської районної ради.



Голова ради
В.С.Годлевський











