
                                                                                                            
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

Запорізької області

Р І Ш Е Н Н Я

23.01.2020                                                                           № 15

Про затвердження складу адміністративної комісії виконавчого комітету
Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області  у  новій  редакції  та
втрату чинності рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської
ради Запорізької області від 22.08.2019 № 181

На  підставі  пп.  4  п.  б  ч.  1  ст.  38  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  ст.ст.  215,  218  Кодексу  України  про
адміністративні правопорушення, у зв’язку з кадровими змінами, виконавчий
комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області

ВИРІШИВ:

1.  Затвердити  склад  адміністративної  комісії  виконавчого  комітету
Мелітопольської міської ради Запорізької області у новій редакції:

Судаков Ігор Ігорович                    - заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради,
голова адміністративної комісії;

Солом'яна  Світлана  Вячеславівна    -  начальник   управління   правового
забезпечення  виконавчого  комітету
Мелітопольської   міської  ради
Запорізької області, 
заступник  голови  адміністративної
комісії; 

Сапа Катерина Володимирівна                -  головний спеціаліст відділу   
судової роботи управління        
правового забезпечення  
виконавчого комітету



Мелітопольської міської ради       
Запорізької області,

 секретар адміністративної комісії.

Члени адміністративної комісії:

Бельчєв Максим Павлович                 - начальник управління з внутрішньої
політики,  взаємодії  з
правоохоронними  органами  та  з
питань  запобігання,  виявлення
корупції  і  зв’язку  з  громадськістю
виконавчого  комітету
Мелітопольської  міської  ради
Запорізької області;

Громико Олексій Сергійович        - начальник відділу з благоустрою 
та  екології  виконавчого  комітету
Мелітопольської міської ради
Запорізької області; 

Ломиш Зоя Володимирівна  - начальник    відділу   з    питань 
планування  та  забудови  міста
управління  містобудування  та
архітектури  виконавчого  комітету
Мелітопольської  міської  ради
Запорізької області;

Шостак Дмитро Юрійович            -  начальник  відділу  судової роботи
управління  правового  забезпечення
виконавчого  комітету
Мелітопольської  міської  ради
Запорізької області;

Д'яков Олег Іванович                               - заступник  начальника    управління 
житлово  -  комунального
господарства  Мелітопольської
міської ради Запорізької області;

Макарова  Юлія  Юріївна             -  заступник   начальника   управління
комунальною  власністю
Мелітопольської  міської  ради
Запорізької області;

Тімошенко Антоніна Миколаївна          -  заступник     начальника   відділу    з
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розвитку  підприємництва  та
промисловості  виконавчого
комітету  Мелітопольської  міської
ради Запорізької області;

Фалалєєва Валентина Андріївна            -  заступник начальника відділу 
доходів фінансового управління
Мелітопольської  міської  ради
Запорізької області;

Іньков Сергій Сергійович                        - директор 
КП  «Мелітопольжитлосервіс»
Мелітопольської  міської  ради
Запорізької області;

2.  Визнати  таким,  що  втратило  чинність,  рішення  виконавчого
комітету  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області  від  22.08.2019
№  181  «Про  затвердження  складу  адміністративної  комісії  виконавчого
комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області у новій редакції та
втрату чинності рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради
Запорізької області від 10.05.2018 №103/2 зі змінами».

3.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Судакова І.

Секретар Мелітопольської міської ради Роман РОМАНОВ
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