УКРАЇНА

ОЛИШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(перша сесія сьомого скликання)
21 листопада 2017 року
смт. Олишівка
Про початок повноважень
Олишівського селищного голови
Заслухавши інформацію голови Олишівської селищної територіальної
виборчої комісії про підсумки перших виборів Олишівського селищного
голови, що проводились 29 жовтня 2017 року, та реєстрацію селищного голови,
керуючись частиною 1 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Взяти до уваги інформацію голови Олишівської селищної територіальної
виборчої комісії про підсумки перших виборів Олишівського селищного
голови, що проводились 29 жовтня 2017 року, та реєстрацію обраним
селищним головою Мальця Сергія Вікторовича (постанова територіальної
виборчої комісії додається).
2. Відомості про селищного голову, обраного на перших виборах
селищного голови 29 жовтня 2017 року, довести до відома населення згідно з
додатком №1.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову.

Селищний голова

С.В.Малець

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних
територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів
29 жовтня 2017 року
Олишівська селищна виборча комісія
Чернігівського району Чернігівської області

ПОСТАНОВА
смт.Олишівка
__16_год. __20_хв.
"_30_" жовтня 2017 року

№ __19___

Про визнання обраних депутатів селищної ради та селищного голови.
За результатами виборів від 29 жовтня 2017 року керуючись ст. 85 п. 4.12
Закону України «Про місцеві вибори»
Олишівська селищна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
1. Визнати обраним селищним головою Олишівської селищної ради
Мальця Сергія Вікторовича, депутатами селищної ради:
Округ №1 – Курган Олег Олександрович;
Округ №2 – Шеремет Тетяна Іванівна;
Округ №3 – Гаєвська Любов Василівна;
Округ №4 – Степанець Станіслав Михайлович;
Округ №5 – Кот Олександра Григорівна;
Округ №6 – Пищур Раїса Олександрівна;
Округ №7 – Кулак Марія Дмитрівна;
Округ №8 – Дзюб Ніна Петрівна ;
Округ №9 – Малець Віктор Миколайович;
Округ №10 – Тищенко Віра Андріївна;
Округ №11 – Гончар Валентина Іванівна;
Округ №12 – Бутрим Ольга Миколаївна;
Округ №13 – Топорець Леонід Миколайович;
Округ №14 –.Янушкевич Раїса Віталіївна.
2. Копію цієї постанови видати Чернігівській районній раді.
Голова комісії
________________
Л.П. Данильченко
( підпис)

Секретар комісії

________________
( підпис)

М.П.

Л.М. Питель

