
СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
№  9-3 -V  від 19 квітня 2006 року  

Про утворення виконавчого комітету ради, 
визначення його чисельності, затвердження  

персонального складу
Розглянувши пропозиції міського голови про кількісний та персональ

ний склад виконавчого комітету ради, згідно зі статтями 26, 42, 51 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :
1. Утворити виконавчий комітет Славутицької міської ради та визначи

ти його чисельність у кількості 15 чоловік.
2. Затвердити персональний склад виконавчого комітету Славутиць

кої міської ради.
2.1 За пропозицією міського голови —  10 чоловік:
Удовиченко - міський голова
Володимир Петрович
Леонець - секретар ради
Лідія Григорівна
Жигалло - перший заступник міського
Володимир Костянтинович голови з питань діяльності

виконавчих органів ради 
Линкевич - заступник міського голови
Олександр Бернатович з питань діяльності виконавчих

органів ради, завідуючий 
відділу освіти

Дроган - керуючий справами виконавчого
Микола Іванович комітету
Жаболенко - директор комунального
Ірина Миколаївна підприємства «Житлово-

комунальний центр»
Грамоткін - генеральний директор
Ігор Іванович державного спеціалізованого

підприємства «Чорнобильська АЕС» 
Лісніченко - директор відокремленого
Володимир Анатолійович підрозділу НАЕК «Енергоатом»

«Атомремонтсервіс»
Тарасенко - начальник міського відділу ГУ
Юрій Зіновійович МВС України в Київській області
Магеррамова - заступник начальника МСЧ-5
Зоя Іванівна
2.2. За пропозицією політичних партій, блоків —  5 чоловік:
Соколов Євген Олександрович - від Партії регіонів
Дроган Олена Василівна - від Блоку Юлії Тимошенко
Єгоренко Юрій Олександрович - від блоку «Наша Україна»

Славутицької міської 
організації політичної партії 
«Народний союз «Наша Україна» 

Теплов Олександр Юрійович -в ід  Славутицької міської організації
партії «Віче»

Корягін Валерій Миколайович -в ід  Славутицької міської організації
Народної партії політичного блоку 
«Народний блок Литвина»

3. Затвердити персональний склад постійних учасників засідань вико
навчого комітету Славутицької міської ради з дорадчим голосом:

Куделін Олександр Віталійович - головний інженер комунального
підприємства «Управління 
житлово-комунального господарства» 

Глухова Анастасія Вікторівна - голова молодіжної ради
Клімова Лідія Володимирівна - голова громадської організації

непрацюючих 
пенсіонерів ЧАЕС 

Кравець Алла Вікторівна - від Української народної партії блоку
«Блок Костенка і Плюща»

Присутніх депутатів —  35
за прийняття рішення —  одноголосно

Міський голова В.П.УДОВИЧЕНКО


