
 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

8 СЕСІЯ VIIІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

27 квітня 2017 року                                  с.Судилків                          №20 

 

Про надання згоди на прийняття 

книжкового фонду та майна бібліотек-

філіалів  із спільної власності  

територіальних громад сіл, селища 

Шепетівського району в комунальну 

власність Судилківської сільської ради 

(об’єднаної територіальної громади)      

 

   Відповідно до рішення Шепетівської районної ради № 25/17-2017 від 19 квітня 

2017 року «Про  передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селища 

Шепетівського району в комунальну власність Судилківської сільської ради (об’єднаної 

територіальної громади) книжкового фонду та майна бібліотек-філіалів»,  керуючись ст.60 

Закону України “Про місцеве самоврядування», сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Надати згоду на прийняття книжкового фонду та майна бібліотек-філіалів  із  

спільної власності  територіальних громад сіл, селища Шепетівського району в 

комунальну власність Судилківської сільської ради (об’єднаної територіальної громади)  . 

2. Створити комісію по прийманню-передачі книжкового фонду та майна бібліотек-

філіалів згідно додатку №1. 

3. Доручити сільському голові Т.М.Котик затвердити акти приймання –передачі.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію питань 

житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи  (голова комісії Криворучко А.В.)  

 

 

 

 

            Сільський голова:              ____________________                     Т.М. Котик 
                                                                                                                            (підпис)                                                                (прізвище, ініціали) 

                                       М.П. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток №1 
до рішення сільської ради  

від 27.04.2017  №20 

 

 

Склад комісії  по прийманню-передачі книжкового фонду та майна бібліотек-

філіалів із   спільної власності  територіальних громад сіл, селища Шепетівського 

району в комунальну власність Судилківської сільської ради (об’єднаної 

територіальної громади) 

 

 

Голова комісії:       
Котик Тетяна Миколаївна - голова Судилківської сільської ради; 

 

Члени комісії:      
 Лабунець Олена Петрівна - головний бухгалтер Судилківської 

сільської ради; 

 

Миропольська-Котик Олена 

Миколаївна 

 

 

- спеціаліст з бухгалтерського обліку ІІ 

категорії  Судилківської сільської ради; 

 

Ханич Микола Миколайович           

 

- спеціаліст з питань житлово- 

комунального господарства 

Судилківської сільської ради; 

 

Везюк Людмила Іванівна  - директор Шепетівської районної 

централізованої бібліотечної системи; 

Юзвишена Катерина Григорівна  - бухгалтер управління освіти, 

культури, молоді, спорту та туризму 

Шепетівської районної державної 

адміністрації; 

 

Галімська Валентина 

Володимирівна 

 - головний спеціаліст управління 

освіти, культури, молоді, спорту та 

туризму Шепетівської районної 

державної адміністрації. 

   

 

 

 

Сільський голова:              ____________________                     Т.М. Котик 
                                                                                                          (підпис)                                                              (прізвище, ініціали) 

 

 


