
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
 

Тридцять пятої сесії 

 

31.08.2017 р.                                      Летичів                                                  №   

 

Про внесення змін до рішення двадцять другої сесії 

Летичівської селищної ради від 28.02.2012 р. №4 

«Про посилення профілактичного  впливу і протидії 

проявам пияцтва та алкоголізму серед населення 

смт Летичів» 

 

З метою посилення профілактичного впливу і протидії проявам пияцтва 

та алкоголізму серед населення смт. Летичів, додаткового регулювання порядку 

торгівлі алкогольними напоями на території селища, керуючись ст.26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 180-1 Кодексу  України  

Про адміністративні правопорушення,  ст. 20-1 Закону України «Про охорону 

дитинства», селищна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Внести зміни до п.9 рішення двадцять другої сесії Летичівської селищної ради 

від 28.02.2012 р. №1 «Про посилення профілактичного  впливу і протидії 

проявам пияцтва та алкоголізму серед населення смт Летичів», а саме: 

- Вивести із складу робочої групи: 

- Стадника Віктора Миколайовича, заступника селищного голови; 

- Сербіну Раїсу Павлівну, депутата селищної ради, голову постійної комісії з 

питань освіти, культури, молоді та спорту; 

- Андрушко Галину Михайлівну, директора Летичівського ЦСССДМ; 

- Хавхун Альону Олексіївну, начальника відділу сімї, молоді та спорту 

Летичівської РДА; 

- Гулька Олега Миколайовича, заступника директора з виховної роботи 

Летичівського НВК №2; 

- Новіцьку Лілію Олександрівну, заступника директора з виховної роботи 

Летичівського НВК №2; 

- Майданюка Олександра Анатолійовича – старшого оперуповноваженого 

кримінальної міліції у справах дітей Летичівського РВ УМВС 



 

-  Ввести до складу робочої групи 

- Смакулу Людмилу Степанівну, директора селищного ЦСССДМ.; 

- Лескова Євгена Анатолійовича, психолога Летичівського ЦСССДМ; 

- Шрубковську Ольгу Іванівну, провідного фахівця із соціальної роботи 

Летичівського ЦСССДМ; 

- Кліпановську Наталію Миколаївну, депутата селищної ради, секретаря 

постійної комісії з питань дотримання прав людини, законності, профілактики, 

злочинності, запобігання корупції, депутатської діяльності, етики та регламенту 

- Варченко Маргариту Львівну, депутата селищної ради з питань постійної 

комісії охорони здоров’я, освіти, культури, фізкультури і спорту; 

- Бондарчука Романа Сергійовича, головного спеціаліста відділу освіти, молоді 

та спорту Летичівської селищної ради; 

- Габовську Інну Володимирівну, педагога-організатора Летичівського НВК №2 

(за згодою); 

- Кунинець Галину Михайлівну, заступника директора з виховної роботи 

Летичівського НВК №1 (за згодою); 

- Гурського Ярослава В’ячеславовича – інспектора ювенальної превенції 

сектору превенції Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, старшого 

лейтенанта поліції. 

Та викласти його в наступній редакції:  

- Смакулу Людмилу Степанівну, директора селищного ЦСССДМ.; 

- Лескова Євгена Анатолійовича, психолога Летичівського ЦСССДМ; 

- Шрубковську Ольгу Іванівну, провідного фахівця із соціальної роботи 

Летичівського ЦСССДМ; 

- Кліпановську Наталію Миколаївну, депутата селищної ради, секретаря 

постійної комісії з питань дотримання прав людини, законності, профілактики, 

злочинності, запобігання корупції, депутатської діяльності, етики та регламенту 

- Варченко Маргариту Львівну, депутата селищної ради з питань постійної 

комісії охорони здоров’я, освіти, культури, фізкультури і спорту; 

- Бондарчука Романа Сергійовича, головного спеціаліста відділу освіти, молоді 

та спорту Летичівської селищної ради; 

- Габовську Інну Володимирівну, педагога-організатора Летичівського НВК №2 

(за згодою); 

- Кунинець Галину Михайлівну, заступника директора з виховної роботи 

Летичівського НВК №1 (за згодою); 

- Гурського Ярослава В’ячеславовича – інспектора ювенальної превенції 

сектору превенції Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, старшого 

лейтенанта поліції. 



 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту (голова 

комісії Варченко М.Л.). 

 

 

 

 

Селищний голова                                І. Тисячний  


