
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 РІШЕННЯ 

______ сесії міської ради VІІІ скликання 

 

від ______ _______  2022 року №       ПРОЄКТ 

           м. Шепетівка        Л.І.Тихончук 

 

Про внесення змін до рішення XXV 

сесії міської радиVIII скликання від 

26 травня 2022 року №9 «Про припинення  

діяльності Шепетівського міжшкільного  

навчально-виробничого комбінату  

Хмельницької області шляхом ліквідації» 
 

Керуючись ст. 25, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку з 

кадровими змінами, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в додаток до рішення XXV сесії міської ради VIII скликання від 26 травня 

2022 року №9 «Проприпинення діяльності Шепетівського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату Хмельницької області шляхом ліквідації» та затвердити склад 

ліквідаційної комісії з ліквідації Шепетівського міжшкільного навчально-виробничого 

комбінату Хмельницької області у новій редакції (додається). 

2. Визнати таким, що втратив чинність Додаток 1 до рішенняXXV сесії міської радиVIII 

скликання від 26 травня 2022 року №9 «Проприпинення діяльності Шепетівського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату Хмельницької області шляхом 

ліквідації». 

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики та спорту (голова 

комісії Собчук Н.М.), заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Безкоровайну Г.Г. та начальника управління освіти Тихончук Л.І. 

 

 

 

Міський голова        Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток  до 

рішення ______ сесії Шепетівської 

міської ради VIІІ скликання 

від ________________. № _______ 

 

С К Л А Д 

ліквідаційної комісії з питань ліквідації Шепетівського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату Хмельницької області 

ПІБ 

Серія паспорту, 

ким виданий  

ідентифікаційний 

номер, адреса 

проживання 

Посада 

Голова комісії   

Безкоровайна Галина 

Григорівна 
  Заступник міського голови 

  

Члени комісії 

 

Тихончук Людмила Іванівна 

 

Начальник управління освіти 

Висоцька Валентина Борисівна 
Головний бухгалтер управління 

освіти 

Грейман Інна Вячеславівна  Юрист управління освіти 

Лихобаба Олена Володимирівна  

Завідувач сектору ЗНО та 

моніторингу якості освіти 

управління освіти 

 

 

 

Секретар міської ради       Роман ВОЗНЮК 

 

 
 

 

 



 

 

 

Готував: 

 

Юрист управління освіти      І.В.Грейман 

 

Завізовано: 

 

Начальник управління освіти     Л.І.Тихончук 

 

        Головний спеціаліствідділу правового та  

кадрового забезпечення      Г.П.Григорчук 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів     В.В.Янушевський 

 

Голова комісії з питаньохорони 

здоров’я, соціальногозахистунаселення,  

освіти, культури, молодіжноїполітики 

та спорту        Н.М.Собчук 

 

  

Секретар міської ради      Р. П.Вознюк 

 

 


