
 

  

 

У К Р А Ї Н А 

СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Корюківській район 

Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я №   16-      -VIIІ 

(шістнадцята сесія восьмого скликання) 
 

29 березня 2023 року 

смт Сосниця                          

 

Про внесення змін до складу  
виконавчого комітету 

Сосницької селищної ради   
 

        Відповідно до пункту 3 частини першої статті 26 та статті 51 Закону 

України  «Про  місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію 

селищного голови Портного А.Д., щодо необхідності внесення змін до 

персонального складу виконавчого комітету селищної  ради, Сосницька селищна 

рада ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни до персонального складу виконавчого комітету Сосницької 

селищної ради VІІІ скликання, затвердженого рішенням сесії селищної ради від 

02.12.2020 року №1-9-VІІІ «Про утворення виконавчого комітету ради, 

визначення його чисельності та затвердження персонального складу», а саме: 

1.1.  Вивести зі складу комісії Кустенка Ігоря Сергійовича – начальника 

відділу відділу освіти, культури, молоді та спорту селищної ради та Сороку 

Олександра Анатолійовича – начальника КП «Сосницьке комунально-житлове 

управління», Клименка Олександра Андрійовича - начальника відділу житлово-

комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища та 

інфраструктури. 

1.2. Ввести до складу комісії Жабко Тетяну Миколаївну – головного 

спеціаліста відділу освіти, культури, молоді та спорту та Кузьменко Олену 

Вікторівну – головного бухгалтера КП «Сосницьке комунально-житлове 

управління», Рублевського Юрія Анатолійовича - начальника відділу житлово- 

комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища, 



інфраструктури, надзвичайних ситуацій, оборонної роботи, цивільного захисту та 

охорони праці Сосницької селищної ради. 

2. Затвердити персональний склад виконавчого комітету Сосницької селищної  ради 

згідно додатку 1. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Сосницької 

селищної ради питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту, гуманітарних питань (голова постійної комісії – Коваленко О.М.) 

  

Селищний голова            Андрій ПОРТНИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 1 

до рішення Сосницької селищної ради від 29.03.2023 

року №16-   -VIIІ «Про внесення змін до  
персонального складу виконавчого комітету 
Сосницької селищної ради» 

 

Склад виконавчого комітету Сосницької селищної ради 

Голова 

виконкому 

- селищний голова - А.Д. Портний 

Секретар 
виконкому 

   - секретар ради - А.Л. Ткач 

Члени виконкому: 

Головний бухгалтер КП «Сосницьке комунально-

житлове господарство» 

О.В. Кузьменко 

Головний спеціаліст відділу освіти, культири, 
молоді та спорту 

Т.М. Жабко 

Начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності Сосницької селищної ради  

Л.І. Кочубей 

Начальник фінансового відділу Сосницької 
селищної ради 

І.М. Кальченко 

Начальник відділу житлово комунального 
господарства, благоустрою, охорони 
навколишнього середовища, інфраструктури, 
надзвичайних ситуацій, оборонної роботи, 
цивільного захисту та охорони праці Сосницької 
селищної ради 

Ю.А. Рублевський 

Староста Північного старостинського округу О.О. Ященко 

Староста Західного старостинського округу О.І. Пилипенко 

Староста Східного старостинського округу Т.С. Гончаренко 

Староста Південного старостинського округу В.А. Лопатко 

Староста Задесенського старостинського округу  Л. М. Ляшик 

Староста Пекарівського старостинського округу Т.М. Степаненко 

Директор «Сосницького АТП» В.С. Кравченко  

Голова фермерського господарства «Хутірське» Л.М. Макаренко 

Директор фермерського господарства «Надія» І.С. Романов 

Начальник КП «Благоустрій-Сосниця» О.П. Євченко 

 

Секретар ради                                      Андрій ТКАЧ 


