
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    27 травня_2021__ року                     Старокостянтинів                         № __159__ 

 

 

Про створення постійно діючої комісії виконавчого 

комітету міської ради з інвентаризації об’єктів 

комунальної власності Старокостянтинівської 

міської територіальної громади 

 

 

 

З метою впорядкування обліку майна, що знаходиться в комунальній 

власності Старокостянтинівської міської територіальної громади, контролю за 

його ефективним використанням,  відповідно до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна» та керуючись статтями 29, 40, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити постійно діючу комісію  виконавчого комітету міської ради з 

інвентаризації об’єктів комунальної власності Старокостянтинівської міської 

територіальної громади (далі – комісія) у складі згідно з додатком. 

 

2. Уповноважити комісію визначати стан та приналежність об’єктів 

комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної громади, 

можливість їх використання, вчиняти інші дії відносно об’єктів комунальної 

власності Старокостянтинівської міської територіальної громади. 

 

3. Завідувачу господарства виконавчого комітету міської ради Роману 

МАРЧУКУ забезпечити постійно діючу комісію автомобільним транспортом 

для виїзду та обстеження об’єктів комунальної власності 

Старокостянтинівської міської територіальної громади. 

 

4. Комісії раз на півроку звітувати про свою діяльність та проведену 

роботу на засіданні виконавчого комітету міської ради. 
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5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради Миколу КОШИКА. 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради   

27 травня 2021 року № 159 

 

Склад постійно діючої комісії  виконавчого комітету міської ради 

з інвентаризації об’єктів комунальної власності 

Старокостянтинівської міської територіальної громади 

 

КОШИК 

Микола Анатолійович 

 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, голова комісії; 

 

КАМІНСЬКА 

Валентина Казимирівна 

 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради, заступник голови комісії; 

 

НІКОЛАЙЧУК 

Олександр Євгенійович 

 

- начальник відділу комунального майна 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради, секретар комісії; 

 

БИЛИНА 

Руслан Олександрович 

 

- начальник управління містобудування, 

архітектури та капітального будівництва 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради; 

 

БОРИКІН 

Олег Георгійович 

 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради; 

 

ГЕРАСІМЮК 

Наталія Ігорівна 

 

 

- головний спеціаліст відділу бухгалтерського 

обліку і звітності  фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради; 

 

КОЗАЧУК 

Олександр Анатолійович 

 

- завідувач сектору з обліку основних засобів та 

нематеріальних активів відділу бухгалтерського 

обліку  виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ОВЧАР 

Світлана Василівна 

- начальник управління житлово-комунального 

господарства та інфраструктури виконавчого  
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Продовження додатка 

 

комітету Старокостянтинівської міської ради; 

 

ПОЛІЩУК 

Андрій Миколайович 

 

- голова постійної комісії з питань розвитку 

агропромислового комплексу, будівництва, 

регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

Старокостянтинівської міської ради (за згодою); 
 

ПРОСТАПЮК 

Наталія Анатоліївна 

 

- голова постійної комісії з питань управління 

комунальною власністю, розвитку промисловості, 

підприємництва, житлово-комунального 

господарства, побутового обслуговування, 

торгівлі, громадського харчування, транспорту і 

зв’язку Старокостянтинівської міської ради (за 

згодою); 

 

ФУРСОВА 

Олена Володимирівна 

 

- голова постійної комісії з питань регламенту, 

депутатської діяльності та етики, забезпечення 

законності, правопорядку, боротьби з корупцією і 

хабарництвом, оборонної роботи, відзначення 

державними нагородами Старокостянтинівської 

міської ради (за згодою). 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради           підпис                     Наталія ШАБЕЛЬНИК 
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