
 
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
   

РІШЕННЯ 
ХІV сесії міської ради VIІІ скликання 

 

 

26 серпня 2021 р. № 3                                                                         

м. Шепетівка 

 

Про внесення змін в рішення  

сесії міської ради від 30.11.2020 р.  

№ 14 «Про утворення виконавчого 

 комітету міської ради» 

 

 

Керуючись п. 3 ч.1 ст. 26, ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи розпорядження міського голови від 16.08.2021 р. № 09-04-153/2021 рк, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в рішення міської ради від 30.11.2020 р. № 14 «Про утворення виконавчого 

комітету міської ради», а саме:  

1.1.Вивести з персонального складу виконавчого комітету Шепетівської міської ради 

Мовсісяна Артура Врамовича та ввести до персонального складу виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради Безкоровайну Галину Григорівну, заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

2.  Викласти Додаток до рішення сесії від 30.11.2020 р. № 14 «Про утворення виконавчого 

комітету міської ради» в новій редакції. 

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Бузиля В.В. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                          Віталій БУЗИЛЬ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення ІІ сесії міської  ради  

VІІІ скликання 

від 30.11.2020 р. № 14 

(в редакції рішення  ХІV сесії 

міської ради 

26 серпня 2021 р. № 3  

 

Персональний склад 

виконавчого комітету Шепетівської міської ради VІІІ скликання 

 

1. Бузиль Віталій Володимирович           - міський голова; 
 

2. Вознюк Роман Петрович             - секретар міської ради; 
 

3. Безкоровайна Галина Григорівна    - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради; 

4. Ялоха Ігор Станіславович          - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради; 

5. Білас Наталія Іванівна             - керуючий справами виконавчого комітету     

                                                                       Шепетівської міської ради; 

6. Ємець Людмила Олександрівна          - староста Плесенського старостинського округу; 

7. Квітніцька Тетяна Вікторівна              - староста Пліщинського старостинського округу; 

8.   Альмяшов Руслан Олександрович       - підприємець; 

9.   Василик Тетяна Павлівна                     - заступник генерального директора групи 

компаній AʼSPІK Grоup; 

10. Лобай Олександр Миколайович           -підприємець; 

11. Лихобаба Олександр Миколайович     -директор КП «Шепетівське бюро технічної    

інвентаризації»; 

12. Єрмола Олександр Вікторович            - підприємець; 

13. Клімович Діна Степанівна                   - директор Шепетівської спеціалізованої        

                                                                        загальноосвітньої школи І-ІІІ  

                                                                        ступенів № 2  з поглибленим вивченням  

                                                               основ економіки і правознавства Хмельницької                 

                                                               області 

14. Хажинський Назарій Олександрович - юрист-консультант ТОВ «Шепетівка Компані»; 

15. Павлишина Світлана Андріївна         - заступник з соціальних питань директора ТОВ 

«Епіцентр АГРО»; 

16. Поліщук Микола Володимирович     - начальник юридичного відділу Шепетівського  

комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства; 

17. Шуляков Олексій Юрійович               - вчитель фізичної культури Шепетівської 

                                                                        загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1  

                                                                        ім. М.Островського Хмельницької області 

   

   

 

Секретар міської ради                                                               Роман ВОЗНЮК 

 


