
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 
 

12 травня 2022 року                                   м. Шепетівка                                      № 95 

 

Про внесення змін в додаток 2 рішення 
виконавчого комітету міської ради від 
17.06.2021 р. № 184 «Про створення комісії з 
питань найменування (перейменування) 
вулиць, інших міських об’єктів, встановлення 
пам’ятних знаків» 
 

Керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  
виконавчий  комітет міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 
 
1. Внести зміни в додаток 2 рішення виконавчого комітету міської ради від 17.06.2021 

року № 184 «Про створення комісії з питань найменування  (перейменування) вулиць, інших 
міських об’єктів, встановлення пам’ятних знаків», виклавши його в наступній редакції 
(додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради  В. Янушевського. 

 

 

Міський голова                                                                                            Віталій  БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 2 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету  
міської ради  від 17.06.2021 року  
№ 184 (в редакції рішення №95 від 
12.05.2022 року) 

 
Склад 

комісії з питань найменування (перейменування) вулиць 
інших міських об’єктів, встановлення пам’ятних знаків 

 
№ 
з\п 

П І П Займана посада 

1 Янушевський Віталій Віталійович заступник міського голови, голова комісії 
2 Джус Світлана Миколаївна начальник відділу культури, заступник 

голови комісії 
3 Майко Леся Олександрівна головний спеціаліст управління 

організаційного, інформаційного 
забезпечення та документообігу, секретар 
комісії 

4 Алілуйко Павло Михайлович депутат Шепетівської міської ради УІІІ 
скликання, член комісії 

5 Дорощук Руслан Ростиславович начальник відділу містобудування та 
архітектури управління містобудування, 
архітектури та регулювання земельних 
відносин, член комісії 

6 Герасимчук Тамара Миколаївна начальник відділу реєстрації місця 
проживання, член комісії 

7 Ратушний Руслан Вікторович Начальник відділу правового та кадрового  
забезпечення, член комісії 

8 Ґудзик Юрій Андрійович начальник управління житлово-
комунального господарства, член комісії 

9 Ємець Людмила Олександрівна староста Плесенського старостинського 
округу, член комісії 

10 Квітніцька Тетяна Вікторівна староста Пліщинського старостинського 
округу, член комісії 

11 Лихобаба Олександр Миколайович начальник КП «Шепетівське бюро технічної 
інвентаризації», член комісії 

12 Представник (за згодою) представник координаційної ради з питань 
національно-патріотичного виховання, член 
комісії. 

 
 
 
    Керуючий справами виконавчого комітету                       Наталія БІЛАС 

 
 
 
 
 
 
 
 


