
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_28 грудня 2020___ року                    Старокостянтинів                       № ____362/2020-р_____ 

 

 

Про створення комісії з приймання-передачі 

майна сільських рад, правонаступником яких є 

Старокостянтинівська міська рада 

 

 

Відповідно до частини п’ятої статті 60, пункту 6-1 розділу V «Прикінцеві 

та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»: 

 

1. Утворити комісію з приймання-передачі майна сільських рад, 

правонаступником яких є Старокостянтинівська міська рада, у складі згідно з 

додатком 1. 

 

2. Затвердити форму акта приймання-передачі майна сільських рад, 

правонаступником яких є Старокостянтинівська міська рада, яку 

використовувати комісії у своїй роботі, згідно з додатком 2. 

 

3. Комісії спільно з представниками сільських рад здійснити передачу 

майна сільських рад, правонаступником яких є Старокостянтинівська міська 

рада, на баланс виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради та 

надати на затвердження міському голові акт приймання-передачі до 31 грудня 

2020 року. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови Миколу КОШИКА. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



 

Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

28 грудня 2020 року № 362/2020-р 

 

Склад комісії 

з приймання-передачі майна сільських рад, правонаступником яких є 

Старокостянтинівська міська рада 

 

БОГАЧУК 

Володимир Васильович 

- перший заступник міського голови, голова 

комісії; 

 

АВРАМЕНКО 

Людмила Григорівна 

 

- завідувач відділу бухгалтерського обліку 

виконавчого комітету міської ради, секретар 

комісії; 

 

БОРИКІН 

Олег Георгійович  

 

- заступник міського голови; 

 

КОБЗЄВ 

Віктор Валерійович  

 

- головний інженер комунального підприємства 

по експлуатації теплового господарства 

«Тепловик»; 

 

КУХАР 

Володимир Володимирович  

 

-  начальник малого комунального підприємства 

«Міськсвітло»; 

 

КОШИК 

Микола Анатолійович 

 

- заступник міського голови; 

 

МОРОЗ 

Ігор Володимирович 

 

-  директор комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал»; 

 

МУЛЯР 

Василь Ігорович  

 

-  начальник управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської ради;  

 

ПАСІЧНИК 

Анатолій Панасович 

 

-  начальник управління освіти виконавчого 

комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами                            підпис                             Валентина ЯНЗЮК 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

28 грудня 2020 року № 362/2020-р 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Міський голова   

 

______________  Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

____ грудня 2020 року 

 

 

 

АКТ  

приймання-передачі майна сільських рад, правонаступником яких є 

Старокостянтинівська міська рада 

 

Підстава: розпорядження Старокостянтинівського міського голови від 

____ ____ 2020 № ________ ____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Комісія у складі: 

______________________________________________________________ 
(назва посад, власні імена та ПРІЗВИЩА голови та членів комісії) 

 

У присутності: 

______________________________________________________________ 
(назва посад, власні імена та ПРІЗВИЩА представників сільських рад) 

 

склали цей акт про те, що сільські ради передали, а виконавчий комітет 

Старокостянтинівської міської ради прийняв такі об’єкти нерухомого майна: 

 

№ 

з/п 
Назва об’єкта 

Адреса місцезнаходження 

об’єкта 

(село, вулиця) 

   

   

   

   



 

2 

Продовження додатка 2 

 

Висновок комісії:_________________________________________________ 

 

Голова комісії: _______________ Володимир БОГАЧУК 

 

_______________ 

 

Людмила АВРАМЕНКО 

 

_______________ 

 

Олег БОРИКІН 

 

_______________ 

 

Віктор КОБЗЄВ  

 

_______________ 

 

Микола КОШИК  

 

_______________ 

 

Володимир КУХАР 

 

_______________ 

 

Ігор МОРОЗ 

 

_______________ 

 

Василь МУЛЯР  

 

_______________ 

 

Анатолій ПАСІЧНИК 

 

Представники сільських рад:   

 

Баглаївської сільської ради _______________ _____________________ 

 

Березненської сільської ради _______________ _____________________ 

 

Великомацевицької сільської 

ради _______________ _____________________ 

 

Великочернятинської сільської 

ради _______________ _____________________ 

 

Вербородинської сільської ради _______________ _____________________ 

 

Веснянської сільської ради _______________ _____________________ 

 

Волице-Керекешинської 

сільської ради _______________ _____________________ 

 

Григорівської сільської ради   

 



 

3 

Продовження додатка 2 

 

Губчанської сільської ради _______________ _____________________ 

 

Іршиківської сільської ради 

 

_______________ 

 

_____________________ 

 

Капустинської сільської ради _______________ _____________________ 

 

Огіївської сільської ради _______________ _____________________ 

 

Пашковецької сільської ради ______________ _____________________ 

 

Пеньківської сільської ради _______________ _____________________ 

 

Радковецької сільської ради _______________ _____________________ 

 

Решнівецької сільської ради _______________ _____________________ 

 

Росолівецької сільської ради  _______________ _____________________ 

 

Самчиківської сільської ради  _______________ _____________________ 

 

Сахновецької сільської ради  _______________ _____________________ 

 

Стецьківської сільської ради _______________ _____________________ 

 

 

 

Керуючий справами                            підпис                              Валентина ЯНЗЮК 

 


