
 

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 жовтня  2022 року                                                                                       № 357 

 

Про  затвердження  положення та складу  

адміністративної комісії при виконавчому  

комітеті Чортківської міської ради в новій редакції 

 

Керуючись пп. 4 п. «б» ч. 1 ст. 38, ч. 1 ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 1 частини 1 статті 213, 

частиною 1 статті 214, статтями 215, 218 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, у зв’язку з кадровими змінами та необхідністю приведення у 

відповідність до чинного законодавства Положення про адміністративну комісію 

при виконавчому комітеті Чортківської міської ради, виконавчий комітет міської 

ради    

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити склад адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Чортківської міської ради у складі: 

 

Наталія ЗАЯЦЬ - голова комісії, керуюча справами виконавчого 

комітету  міської ради; 

Олена СКАЛІЙ  - заступник голови комісії, діловод управління 

освіти, молоді та спорту міської ради; 

Мар’яна ФАРІОН - секретар комісії, головний спеціаліст 

юридичного відділу міської ради; 

  

Члени комісії: 

 

Наталія ВОЙЦЕХОВСЬКА - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради; 

Віктор НАГІРНИЙ - начальник відділу молоді та спорту управління 

освіти молоді та спорту міської ради; 

Василь ГРЕЩУК - начальник відділу архітектури та 

містобудівного кадастру міської ради; 

Роксолана ГУБ’ЯК - начальник відділу земельних ресурсів міської 

ради; 

Юлія ВОЛИНЕЦЬ - головний спеціаліст відділу персоналу та 

нагород міської ради; 



2. Затвердити положення про адміністративну комісію при виконавчому 

комітеті Чортківської міської ради згідно з додатком 1. 

3. Затвердити журнал обліку рішень адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Чортківської міської ради згідно з додатком 2. 

4. Затвердити журнал обліку протоколів засідань адміністративної комісії 

при виконавчому комітеті Чортківської міської ради згідно з додатком 3. 

5. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 

06.05.2022 №126 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 26 

листопада 2020 року № 4 «Про затвердження положення та складу 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Чортківської міської ради» та 

рішення виконавчого комітету від 26.11.2020 №4 «Про затвердження положення 

та складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Чортківської 

міської ради» 

6. Копію рішення направити у юридичний відділ міської ради. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 

виконавчого комітету міської ради Наталію ЗАЯЦЬ. 

 

 

Міський голова                                                                  Володимир ШМАТЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


