
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Другої (позачергової) сесії 

 

17.12.2020 р.                                       Летичів                                               №  5 

 

Про внесення змін до складу комісії  

з реорганізації відділу освіти, молоді  

та спорту Летичівської селищної ради  

 

  

 Керуючись ст.ст.105,110-111 Цивільного кодексу України, Законом 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» на виконання рішення Летичівської селищної ради 

від 26.05.2020р. №81 «Про припинення юридичної особи», рішення 

Летичівської селищної ради від 11.06.2020р. №1 «Про внесення змін до рішення 

Вісімдесят сьомої сесії Летичівської селищної ради №81 від 26.05.2020р «Про 

припинення юридичної особи», Летичівська селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Внести зміни до складу комісії з реорганізації відділу освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради затвердженого рішенням 88-ї (позачергової) сесії 

Летичівської селищної ради від 11 червня 2020р. №1 «Про внесення змін до 

рішення Вісімдесят сьомої сесії Летичівської селищної ради №81 від 

26.05.2020р «Про припинення юридичної особи», виклавши склад комісії в 

новій редакції згідно додатку. 

2. Вважати таким, що втратив чинність, додаток до рішення Летичівської 

селищної  ради від 11.06.2020 №1 «Про внесення змін до рішення Вісімдесят 

сьомої сесії Летичівської селищної ради №81 від 26.05.2020р. «Про припинення 

юридичної особи». 

3. Голові ліквідаційної комісії Пузарецькому В.І. подати дане рішення до органу 

державної реєстрації. 



4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг та комісію з питань 

охорони здоров’я, освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, 

соціального захисту. 

 

     

Селищний голова               Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Додаток 

до рішення 2 (позачергової) сесії 

Летичівської селищної ради                        

від  17.12.2020  року № 5 

 

 

Склад 

комісії з реорганізації відділу освіти, молоді та спорту  

Летичівської селищної ради 

 

Голова комісії: 

 

Пузарецький Володимир Іванович - заступник селищного голови Летичівської 

селищної ради. 

 

Члени комісії: 

 

1. Смаглюк Людмила Дмитрівна – начальник відділу фінансів Летичівської 

селищної ради 

 

2. Ваврик Наталя Миколаївна - начальник відділу бухгалтеського обліку та 

фінансової звітності Летичівської селищної рад 

 

3. Ніцевич Олена Вікторівна – головний спеціаліст відділу бухгалтеського 

обліку та фінансової звітності Летичівської селищної рад 

 

4. Хмельовська Любов Павлівна - головний спеціаліст відділу 

бухгалтеського обліку та фінансової звітності Летичівської селищної рад 

 

5. Коберник Олена Володимирівна- завідувач юридичним сектором 

Летичівської селищної ради 

 

6. Човча Владислав Степанович - головний спеціаліст відділу освіти, молоді 

та спорту Летичівської селищної ради 

 

7. Бойко Людмила Андріївна - депутат Летичівської селищної ради  

 

8. Марущак Світлана Миколаївна – депутат Летичівської селищної ради 


