
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

03 червня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 177/2019–р 

 

 

Про створення комісії по 

обстеженню земельних ділянок 

міста 
 

 

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Створити комісію по обстеженню земельних ділянок міста у складі 

згідно з додатком. 

 

2. Комісії до 10 червня 2019 року провести обстеження земельних ділянок 

міста щодо їх цільового використання, наявності правовстановлюючих 

документів та своєчасного декларування і сплати земельного податку. 

 

3. За результатами роботи комісії підготувати міському голові 

узагальнюючу інформацію з відповідними висновками та пропозиціями. 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                   підпис                                      М. Мельничук



 

Додаток 

до розпорядження міського голови  

від 03 червня 2019 року № 177/2019-р 

 

Склад 

комісії по обстеженню земельних ділянок міста 

 

Степанишин  

Олександр Дмитрович 

 

- секретар Старокостянтинівської міської ради, 

голова комісії; 

Камінська  

Валентина Казимирівна 

- заступник міського голови, начальник 

фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради, заступник голови комісії; 

 

Черлінко  

Антон Миколайович 

 

- головний спеціаліст відділу з питань регулювання 

земельних відносин виконавчого комітету міської 

ради, секретар комісії; 

 

Андрійчук  

Ольга Петрівна 

 

- завідувач юридично-житлового відділу 

виконавчого комітету міської ради; 

Бабюк 

Василь Михайлович 

- начальник відділу архітектурно-будівельного 

контролю виконавчого комітету міської ради; 

 

Більчук  

Юрій Петрович 

- завідувач відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

Бліщ 

Сергій Степанович 

 

- завідувач відділу інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

Грозян  

Іван Михайлович 

 

- начальник управління економіки виконавчого 

комітету міської ради; 

Деркач  

Віталій Олександрович 

- головний спеціаліст, інспектор праці відділу з 

питань праці та соціально-трудових відносин 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

Коржук 

Юрій Іванович 

- начальник центру надання адміністративних 

послуг, державний адміністратор виконавчого 

комітету міської ради; 

 

 



 

 

 

 

Лепьохіна 

Любов Павлівна 
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- головний спеціаліст-економіст відділу доходів 

фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради; 

 

Поліщук  

Дмитро Анатолійович 

- завідувач відділу з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради; 

 

Тарасюк 

Валентина Яківна 

- завідувач відділу з питань регулювання земельних 

відносин виконавчого комітету міської ради; 

 

Шевчук 

Вікторія Броніславівна 

- завідувач відділу з питань охорони, раціонального 

використання природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами    підпис          В. Янзюк 

 

 

 

 


