
 

 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

від 14.06.2022 № 76 

с. Руська Поляна 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету  

Руськополянської сільської ради № 136 від 29.06.2021 

«Про затвердження до складу історико- 

топонімічної комісії при виконавчому  

комітеті Руськополянської сільської ради  

та її Положення» 

 

Відповідно до пункту 1 статті 37, статей 40, 52 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Руськополянської 

сільської ради, в зв’язку з кадровими змінами у виконавчому комітеті 

Руськополянської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до складу  історико-топонімічної комісії при виконавчому  

комітеті Руськополянської сільської ради, виклавши додаток №1 в новій 

редакції (додаток 1). 

2. Додаток 1 рішення виконавчого комітету Руськополянської сільської 

ради № 136 від 29.06.2021 року вважати таким, що втратив чинність. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пашкевич Ю. А.  

 

 

Сільський голова                                                                       Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 

                 

 

 



 

 

          Додаток 1  

                                                                           до рішення виконавчого комітету 

                                                   від 14.06.2022 № 76 

     

  

С К Л А Д 

історико-топонімічної комісії 

при виконавчому комітеті Руськополянської сільської ради 

 

 Голова комісії: 

Пашкевич Юлія 

Андріївна 

  

 

Секретар комісії:  

 

 

- голова комісії,   заступник сільського  

    голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради; 

 

 

Усенко Наталія 

Вікторівна 

- спеціаліст I категорії відділу інформаційно-

організаційної роботи Виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

 

Члени комісії: 

Кривошея Олександр 

Іванович 

- староста с. Дубіївка; 

Болотюк Валентина 

Григорівна 

- начальник відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин, комунальної 

власності житлово-комунального господарства 

Виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради; 

Тертична Тетяна 

Миколаївна 

- спеціаліст І-ї категорії відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин, комунальної 

власності житлово-комунального господарства 

Виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради; 

Чередніченко Вікторія 

Вікторівна  

- начальник  юридичного  відділу Виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради;   

 

Іщенко Жанна 

Михайлівна 

- художній керівник Комунального закладу 

«Центр культури та дозвілля 

Руськополянської сільської ради»; 

 



 

 

 

 

 

Ткаченко Валентина 

Григорівна 

- бібліотекар Комунального закладу «Центр 

культури та дозвілля Руськополянскої 

сільської ради»; 

 

Березун Валентина 

Миколаївна 

- культорганізатор Комунального закладу 

«Центр культури та дозвілля 

Руськополянської сільської ради»; 

 

Ненада Микола 

Миколайович 

- почесний житель с. Руська Поляна; 

Малюта Антоніна 

Іванівна 

- депутат Руськополянської сільської ради; 

 

Фіалковська Марія 

Миколаївна 

- депутат Руськополянської сільської ради; 

 

Деркач Микола Іванович - депутат Руськополянської сільської ради; 

 

Пелипась Іван 

Андрійович 

- депутат Руськополянської сільської ради; 

 

Клименко Валентина 

Степанівна 

- член виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради. 

 

 
 

Секретар виконавчого комітету                                                            Надія ШПАК 


