
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

VII скликання 

П’ятдесят восьмої сесії 

 

30.10.2018р.                                      Летичів                                                    № 2 

 

Про створення комісії для знищення гербових  

печаток бувших сільських рад, які увійшли  

до складу Летичівської селищної ради 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад», з метою знищення 

старих гербових печаток бувших сільських рад, які увійшли до складу 

Летичівської селищної ради, Летичівська селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Створити комісію із знищення гербових печаток бувших сільських рад, 

які увійшли до складу Летичівської селищної ради (надалі – Комісія), та 

затвердити її склад, згідно з додатком 1. 

2. Комісії протягом 10 робочих днів після прийняття рішення, провести 

процедуру знищення гербових печаток бувших сільських рад, щодо яких 

проведено державну реєстрацію припинення у Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

3. Комісії після процедури знищення гербових печаток скласти 

відповідний акт. 

4. Комісії в подальшому проводити процедуру знищення гербових 

печаток бувших сільських рад, щодо яких проведено державну реєстрацію 

припинення у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань із складанням відповідного акту.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань дотримання  прав людини, законності, профілактики злочинності, 

запобігання корупції, депутатської діяльності, етики та регламенту (голова 

комісії Кліпановська Н.М.). 

 

 

Селищний голова                                                                          І. Тисячний 



Додаток 1 

до рішення сесії Летичівської  

селищної раді від 30.10.2018р. № 2 

 

Склад комісії із знищення гербових печаток бувших сільських рад, які 

увійшли до складу Летичівської селищної ради 

  

Голова комісії – Попова Олена Василівна – секретар селищної ради; 

Секретар комісії – Савранська Антоніна Вікторівна – керуюча справами 

виконавчого комітету; 

Члени комісії: 

Ружанська Антоніна Мар’янівна – головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності; 

Попатенко Сергій Вікторович – завідувач юридичним сектором; 

Загамула Олег Вікторович – староста сіл Голенищево, Майдан-

Голенищівський; 

Ліповуз Володимир Миколайович – староста сіл Горбасів, Марквці; 

Дідик Андрій Андрійович – староста сіл Козачки, Анютино, Варенка; 

Рудик Наталія Аркадіївна – староста сіл Новокостянтинів, Кудинка, 

Рожни, Свічна; 

Мусійчук Олексій Олексійович  – староста сіл Рудня, Подільське, Ревуха, 

Терлівка; 

Бондар Дмитро Степанович – староста сіл Сахни, Лозни, Майдан-

Сахнівський; 

Казмірчук Оксана Володимирівна – староста сіл Снітівка, Малаківщина 

Російська Буда; 

Рибчук Євген Іванович – староста сіл Чапля, Юрченки; 

Бровченко Сергій Сергійович– староста сіл Ялинівка, Вербка, Лісо-

Березівка, Москалівка,  Новомиколаївка; 

Сенів Раїса Вікторівна – староста сіл Греченці, Іваненці, Михунки; 

Белінський Олександр Анатолійович– староста сіл Прилужне, Буцни, 

Майдан, Нова Гута; 

Шрубковська Світлана Миколаївна  – староста сіл Суслівці, Антонівка, 

Попівці, Копитенці; 

Шупрович Ольга Степанівна – староста сіл Грушківці, Бохни. 

 

 

Селищний голова                                                                        І. Тисячний 


