
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

                                                                                   РІШЕННЯ 

__________ 2020 року                                       м. Шепетівка                                     № ________  

Про комісію з перейменування 
вулиць, площ і провулків  
у місті Шепетівка 
 
 
 

Керуючись п. 1 ст. 37  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити персональний склад комісії з перейменування вулиць, площ і провулків 
у місті Шепетівка згідно з додатком. 
 

2. Рішення виконавчого комітету № 16 від 16.01.2020 року «Про комісію з 
перейменування вулиць, площ і провулків у місті Шепетівка» вважати таким, що 
втратило чинність 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови      
Стасюк Н.В. 

 
 
 
 
Міський голова                                                                                                    М. Полодюк 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                             
 
 
 



                                                                                                   Додаток 
                                                                                                 до рішення виконавчого комітету 
                                                                                                   Шепетівської міської ради 

                                                                                від _____________2020 року 
 
 

СКЛАД 
комісії з перейменування вулиць,  

площ і провулків у місті Шепетівка 
 

1 Стасюк Наталія Василівна                                    заступник міського голови, голова комісії; 

2 Пісарцов Дмитро Валерійович                        головний спеціаліст відділу інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю, 
заступник голови комісії; 

3 Майко Леся Олександрівна                        спеціаліст І категорії відділу інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю, 
секретар комісії; 

4 Донков Володимир Васильович                                 начальник відділу містобудування та 
архітектури; 

5 Дрищ Василь Олексійович   начальник фінансового управління; 

6 Волоткевич Ігор Васильович приватний підприємець, депутат міської ради 
(за згодою); 

7 Літвін Юлія Віталіївна начальник Шепетівського відділу управління  
ДМС в Хмельницькій області, депутат 
міської ради;                                

8 Лихобаба Олександр 
Миколайович 

 

начальник КП «Шепетівське бюро технічної 
інвентаризації»; 

9 Григорчук Ганна Павлівна головний спеціаліст юридичного відділу; 

10 Приходько Василь Іванович отаман Шепетівського міського козацького 
товариства Українського козацтва ім. Семена 
Палія (за згодою); 

11 Герасимчук Тамара Миколаївна начальник відділу  реєстрації місця  
проживання), депутат міської ради; 

12 Гудзик Юрій Андрійович   начальник управління житлово-комунального 
господарства Шепетівської міської ради; 

13 Шайнога Юрій Миколайович  директор КП «Шепетівське ремонтно-
експлуатаційне підприємство Шепетівської 
міської ради», депутат міської ради. 

 
 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету    Рачук В.І. 
 
 
 
 



Готувала: 
 

Головний спеціаліст відділу                                                                     Пісарцов Д.В. 
інформаційної діяльності та  
комунікацій з громадськістю 
 
 
 
Завізовано: 
 
 
Начальник юридичного відділу      Бабась Г.І. 
 
 
Заступник міського голови       Стасюк Н.В. 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету    Рачук В.І. 
 
 
 

 


