




Додаток
до рішення Сумської міської ради 
«Про реорганізацію Комунальної 
установи Сумська вечірня (змінна) 
школа Сумської міської ради шляхом 
приєднання до Комунальної установи 
Сумська спеціалізована школа І-ІИ 
ступенів № 3 ім. генерал-лейтенанта 
А. Морозова, м. Суми, Сумської 
області»
від 2019 року № - МР

СКЛАД
комісії з реорганізації Комунальної установи Сумська вечірня (змінна) 

школа Сумської міської ради

Мотречко
Віра Володимирівна

Данильченко 
Антоніна Миколаївна

заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 
голова комісії;
реєстраційний номер облікової картки 
платника податків -  2616114662.

начальник управління освіти і науки 
Сумської міської ради, заступник голови 
комісії;
реєстраційний номер облікової картки 
платника податків -  .

Члени комісії:

Герман
Ірина Іванівна

Гога
Людмила Миколаївна

Гончарова
Наталія Олександрівна

директор Комунальної установи Сумська 
спеціалізована школа І-ІИ ступенів № 3 ім. 
генерал-лейтенанта А. Морозова, м. Суми, 
Сумської області;
реєстраційний номер облікової картки 
платника податків -  .

голова міської організації профспілки 
працівників освіти і науки України 
(за згодою);
реєстраційний номер облікової картки 
платника податків -  

заступник начальника управління освіти і 
науки Сумської міської ради; 
реєстраційний номер облікової картки 
платника податків -  .

 

 

 

 

 

 

 



Дрига
Тетяна Василівна

Іванова
Світлана Миколаївна

Мельник
Ірина Володимирівна

Сєчной
Олександр Іванович

Чернишова
Любов Василівна

заступник начальника управління освіти і 
науки Сумської міської ради; 
реєстраційний номер облікової картки 
платника податків -  .

головний спеціаліст -  юрисконсульт 
управління освіти і науки Сумської міської 
ради;
реєстраційний номер облікової картки 
платника податків -  .

спеціаліст І категорії управління освіти і 
науки Сумської міської ради; 
реєстраційний номер облікової картки 
платника податків -  

начальник відділу моніторингу і контролю 
за раціональним використанням 
енергоресурсів і забезпечення надійної 
експлуатації закладів при управлінні 
освіти і науки Сумської міської ради; 
реєстраційний номер облікової картки 
платника податків -  .

директор Комунальної установи Сумська 
вечірня (змінна) школа Сумської міської 
ради;
реєстраційний номер облікової картки 
платника податків -  .

Місце знаходження комісії: 40035, м. Суми, вул. Харківська, 35.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

В авець: :ильченко А.М. 
_______ 2019 р.

  




