
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_20 серпня 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____271/2021-р_____ 

 

 

Про створення тимчасової 

комісії з розгляду клопотання 

 

 

З метою розгляду клопотання директора ДП «Старокостянтинівське лісове 

господарство» Юрія ГРАЧУКА, яке зареєстроване у виконавчому комітеті 

міської ради 21 травня 2021 року за № 63/2643-24/2021, керуючись статтею 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Створити тимчасову комісію з розгляду клопотання директора ДП 

«Старокостянтинівське лісове господарство» у складі згідно з додатком. 

 

2. Комісії до 01 листопада 2021 року розглянути клопотання директора ДП 

«Старокостянтинівське лісове господарство». 

 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови 

від 29 червня 2021 року № 223/2021-р «Про створення тимчасової комісії з 

розгляду клопотання». 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток  

до розпорядження міського голови 

20 серпня 2021 року № 271/2021-р 

 

Склад тимчасової комісії з розгляду клопотання  

директора ДП «Старокостянтинівське лісове господарство» 

 

 

СТЕПАНИШИН 

Олександр Дмитрович 
 секретар Старокостянтинівської міської 

ради, голова комісії; 

 

ЛІПСЬКА 

Марина Андріївна 
 головний спеціаліст-юрисконсульт 

управління земельних ресурсів виконавчого 

комітету міської ради, секретар комісії; 

 

БОРОДІЙ 

Ігор Миколайович 
 головний лісничий ДП 

«Старокостянтинівський лісгосп» (за 

згодою); 

 

ВОЗНИЙ 

Олександр Андрійович 
 начальник відділу у 

Старокостянтинівському районі Головного 

управління Держгеокадастру у 

Хмельницькій області (за згодою); 

 

ОВЧАР 

Іван Васильович 
 начальник управління з розвитку 

аграрного сектору та сільських територій 

виконавчого комітету міської ради; 

 

ОСТАПЮК 

Сергій Степанович 
 заступник начальника управління 

містобудування, архітектури та капітального 

будівництва виконавчого комітету міської 

ради; 

 

ПОЛІЩУК 

Андрій Миколайович 
 голова постійної комісії міської ради з 

питань розвитку агропромислового 

комплексу, будівництва, регулювання 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (за 

згодою); 

 

СОБКО 

Володимир Андрійович 
 виконувач обов’язків директора 

Хмельницької філії державної установи 

«Інститут охорони грунтів України» (за 

згодою); 
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Продовження додатка 

 

ТАРАСЮК 

Валентина Яківна 
 начальник управління земельних 

ресурсів виконавчого комітету міської ради; 

 

ШЕВЧУК 

Вікторія Броніславівна 
 начальник відділу з питань охорони, 

раціонального використання природних 

ресурсів та благоустрою виконавчого 

комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради     підпис    Наталія ШАБЕЛЬНИК 
 


