
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

_ 13 жовтня  2022___ року        м. Старокостянтинів               № _______365_________ 
 

 

Про визначення балансо-

утримувачів меморіальних дощок 

 

Розглянувши лист управління культурної політики і ресурсів виконавчого 

комітету міської ради, який зареєстрований у виконавчому комітеті міської 

ради 23 вересня 2022 року за № 38/4521-14/2022, з метою збереження 

технічного, санітарного й естетичного стану меморіальних дощок,  відповідно 

до підпункту 1 пункту 3 Плану заходів з увічнення пам’яті захисників України 

на період до 2025 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 20 січня 2021 року № 37-р, підпункту 1.5 пункту 1 розділу ІІІ 

наказу Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879 «Про 

затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань», 

підпункту 3.8 пункту 3 Положення про порядок встановлення, обліку, 

демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок на 

території Старокостянтинівської міської територіальної громади, 

затвердженого рішенням Старокостянтинівської міської ради від 22 жовтня 

2021 року № 29/7/VIIІ, розпорядження міського голови від 12 жовтня 2022 року 

№ 675/2022-рв «Про надання частини чергової відпустки Миколі 

МЕЛЬНИЧУКУ», керуючись статтями 29, 40, частинами першою та другою 

статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визначити балансоутримувачами меморіальних дощок, які розташовані 

на об’єктах нерухомого майна Старокостянтинівської міської територіальної 

громади: 

виконавчий комітет міської ради згідно з додатком 1; 

управління освіти виконавчого комітету міської ради згідно з додатком 2; 

комунальне підприємство «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради згідно з додатком 3. 

 

2. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

Людмила (АВРАМЕНКО), управлінню освіти виконавчого комітету міської 

ради (Анатолій ПАСІЧНИК), комунальному підприємству «Ремонтно-будівне 

шляхове підприємство» Старокостянтинівської міської ради (Віктор ТАЩУК)



2 

 

оприбуткувати майно, зазначене в пункті 1 рішення, та відобразити його в 

бухгалтерському обліку. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради Миколу КОШИКА. 

 

 

 

 

Заступник міського голови   

з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради                підпис        Володимир БОГАЧУК



Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради                       

13 жовтня 2022 року № 365 

 

 

Перелік меморіальних дощок, які передаються на облік виконавчому комітету Старокостянтинівської  міської ради 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові та інші 

відомості про особу або подію, яка 

увічнюється 

Місце встановлення 

меморіальної дошки 

Адреса встановленої 

меморіальної дошки 

Дата 

відкриття 

меморіальної 

дошки 

1 

Бондарчук Сергій Михайлович, Герой 

України, Герой Небесної Сотні 

Будівля 

Старокостянтинівської міської 

ради 

вул. Острозького, 41,                         

м. Старокостянтинів  

14 вересня 

2014 року 

2 
Бондарчук Сергій Михайлович, 

Герой України, Герой Небесної Сотні 

Приватний будинок вул. Бондарчука, 15,                 

м. Старокостянтинів  

10 червня 

2014 року 

3 

Юзеф Ігнацій Крашевський, видатний 

польський письменник, громадський 

діяч Волині XIX ст. 

Будинок, в якому мешкав 

Юзеф Ігнацій Крашевський  

вул. Шевченка, 2/2                

с. Киселі  

2004 рік 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради                                                 підпис                                            Наталія ШАБЕЛЬНИК



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради         

13 жовтня 2022 року № 365 

 

 

Перелік меморіальних дощок, які передаються на облік  управлінню освіти виконавчого комітету міської ради 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові та інші 

відомості про особу або подію, яка 

увічнюється 

Місце встановлення меморіальної 

дошки 

Адреса встановленої 

меморіальної дошки 

Дата 

відкриття 

меморіальної 

дошки 

1 2 3 4 5 

1 Бондарчук Сергій Михайлович,            

Герой України, Герой Небесної Сотні 

Старокостянтинівський 

навчально-виховний комплекс 

«Спеціалізована школа І ступеня, 

гімназія» Старокостянтинівської 

міської ради Хмельницької 

області імені Героя України 

Сергія Михайловича Бондарчука 

вул. Ессенська, 4,     

м. Старокостянтинів  

10 червня 

2014 року 

2 Білик Ігор Вікторович, учасник 

бойових дій в зоні проведення 

антитерористичної операції, загиблий 

за територіальну цілісність та 

незалежність України 

Старокостянтинівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 8 

вул. Острозького, 16, 

м. Старокостянтинів  

 

19 квітня     

2016 року 

3 Погончук Руслан Вікторович, учасник 

бойових дій в зоні проведення 

антитерористичної операції, загиблий 

за територіальну  

Старокостянтинівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 8 

вул. Острозького, 16, 

м. Старокостянтинів  

 

19 квітня  

2016 року 



 

2 

Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 5 

4 Вігель Федір Валерійович, учасник 

бойових дій в зоні проведення 

антитерористичної операції, загиблий 

за територіальну цілісність та 

незалежність України 

Старокостянтинівський ліцей           

ім. М. С. Рудяка 

вул. Миру, 14,               

м. Старокостянтинів  

 

20 квітня  

2016 року 

5 Мандибура Олександр 

Олександрович, учасник бойових дій 

в зоні проведення антитерористичної 

операції, загиблий за територіальну 

цілісність та незалежність України 

Старокостянтинівський ліцей           

ім. М. С. Рудяка 

вул. Миру, 14,            

м. Старокостянтинів  

20 квітня     

2016 року 

6 Рудяк Михайло Семенович, меценат 

та благодійник 

Старокостянтинівський ліцей          

ім. М. С. Рудяка 

вул. Миру, 14,                

м. Старокостянтинів  

15 вересня 

2012 року 

7 Саліпа Сергій Дмитрович, учасник 

бойових дій в зоні проведення 

антитерористичної операції, загиблий 

за територіальну цілісність та 

незалежність України 

Старокостянтинівський ліцей        

ім. М. С. Рудяка 

вул. Миру, 14,                  

м. Старокостянтинів  

 

20 квітня  

2016 року 

8 Шмерецький Сергій Васильович, 

учасник бойових дій в зоні 

проведення антитерористичної 

операції, загиблий за територіальну 

цілісність та незалежність України 

Старокостянтинівська 

загальноосвітня школа                      

І-ІІІ ступенів № 1 

вул. Острозького, 40, 

м. Старокостянтинів  

19 квітня     

2016 року 

9 Обухівський Олег Васильович, 

учасник бойових дій в зоні 

проведення антитерористичної  

Старокостянтинівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

вул. 1 Травня, 22,          

м. Старокостянтинів 

20 квітня    

2016 року 



 

3 

Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 5 

 операції, загиблий за територіальну 

цілісність та незалежність України 

   

10 Яворський Олександр 

Володимирович, учасник бойових дій 

в зоні проведення антитерористичної 

операції, загиблий за територіальну 

цілісність та незалежність України 

Старокостянтинівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

вул. 1 Травня, 22,               

м. Старокостянтинів  

 

20 квітня    

2016 року 

11 Яроцький Олександр Вікторович, 

учасник бойових дій в зоні 

проведення антитерористичної 

операції, загиблий за територіальну 

цілісність та незалежність України 

Старокостянтинівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 3 

вул. Боженка, 2,            

м. Старокостянтинів  

14 грудня 

2018 року 

12 Петлюра Симон Васильович, 

головний отаман УНР 

Старокостянтинівський 

міжшкільний навчально-

виробничий комбінат 

вул. Пушкіна, 54,                

м. Старокостянтинів  

14 вересня 

2018 року 

13 Черкашин Роман Олексійович, 

заслужений артист України 

Старокостянтинівський 

міжшкільний навчально-

виробничий комбінат 

вул. Пушкіна, 54,                 

м. Старокостянтинів  

27 травня  

2011 року 

14 Кашлаков Василь Олегович, учасник 

бойових дій в зоні проведення 

антитерористичної операції, загиблий 

за територіальну цілісність та 

незалежність України 

Пеньківський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» 

вул. Центральна, 23, 

с. Пеньки  

Серпень        

2016 року 

15 Рокіцький Сергій Дмитрович, учасник  

бойових дій в зоні проведення  

Великомацевицький     навчально- 

виховний                          комплекс 

вул. Шкільна,    3,                                 

с. Великі Мацевичі  

Липень                

2015 року 
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Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 5 

 антитерористичної операції, загиблий 

за територіальну цілісність та 

незалежність України 

 «Загальноосвітня школа                    

І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» 

  

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради                                     підпис                                                          Наталія ШАБЕЛЬНИК

https://km.isuo.org/ru/schools/view/id/9413
https://km.isuo.org/ru/schools/view/id/9413


 

Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради                   

13 жовтня 2022 року № 365 

 

 

Перелік меморіальних дощок, які передаються на облік комунальному підприємству «Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» Старокостянтинівської міської ради 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові та інші 

відомості про особу або подію, яка 

увічнюється 

Місце встановлення 

меморіальної дошки 

Адреса встановленої 

меморіальної дошки 

Дата 

відкриття 

меморіальної 

дошки 

1 Відважним воїнам-авіаторам, які 

обороняли наш край під час Другої 

світової війни, від вдячних 

старокостянтинівців 

Пам’ятний знак льотчикам 

(охоронний № 1997) 

вул. Героїв Крут,                       

м. Старокостянтинів  

29 серпня 

2020 року 

2 Рокіцький Сергій Дмитрович, учасник 

бойових дій в зоні проведення 

антитерористичної операції, загиблий за 

територіальну цілісність та незалежність 

України 

Пам’ятний знак на честь 

воїнів-односельців 

(охоронний № 1131) 

вул. Вишнева                       

с. Великі Мацевичі 

 

21 вересня 

2015 року 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради                                                підпис                                               Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 


