
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

РІШЕННЯ  

27 січня 2022 року                                 м. Шепетівка                                                № 9  

Про затвердження складу спостережної  

комісії виконавчого комітету Шепетівської  

міської ради 

 

Керуючись ст.ст. 32,38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

Положенням про спостережну комісію виконавчого комітету Шепетівської міської ради, 

затвердженим рішенням виконавчого комітету Шепетівської міської ради від 02 жовтня 2014 

року № 206, виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити персональний склад спостережної комісії виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради згідно з додатком. 

2. Спостережній комісії виконавчого комітету Шепетівської міської ради у своїй 

діяльності керуватись Положенням про спостережну комісію виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради, затвердженим рішенням виконавчого комітету Шепетівської 

міської ради від 02 жовтня 2014 року № 206. 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету № 43 від 18 

лютого 2021 року «Про затвердження складу спостережної комісії виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови                

Г. Безкоровайну.  

 

 

 

Міський голова                                                                                         Віталій БУЗИЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

           

 

  



Додаток  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету 

міської ради 27.01.2022 № 9 

 

 

СКЛАД 
спостережної комісії виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради 
 

 

1 Безкоровайна Галина Григорівна                             голова спостережної комісії, заступник 

міського голови; 

                                                                          

2 Гайдайчук Віталій Петрович секретар спостережної  комісії, фахівець із 

соціальної роботи Шепетівського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді;  

                                                                                                                             

3 Паламарчук Сергій Леонідович                     психолог Шепетівського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

                                                                                                                             

4 Горобець Галина Іванівна                                 голова міжрайонної організації товариства 

Червоного Хреста ( за згодою ); 

5 Грига Людмила Валентинівна                        

 

начальник відділу сприяння 

працевлаштування Шепетівської 

міськрайонної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості (за згодою); 

 

6 Парфенюк Вікторія Валеріївна фахівець із соціальної роботи 

Шепетівського міського центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді; 

 

7 Стафеєва Марина Василівна                           психолог центру професійного розвитку 

педагогічних працівників ( за згодою ); 

 

8 Усенко Іван Степанович                                   районний фтизіатр КНП «Шепетівська 

багатопрофільна лікарня» (за згодою); 

 

9 Швець Катерина Олександрівна лікар - психіатр КНП «Шепетівська 

багатопрофільна лікарня» ( за згодою ).                                                                                   

  

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету                                                                                          Наталія БІЛАС 

 

 


