
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_22 грудня 2022 _ року           м. Старокостянтинів                      № ___341/2022-р____ 

 

 

Про утворення комісії для 

приймання-передачі           майна, 

закріпленого на праві господарського відання за комунальним 

підприємством «Старокостянтинівське міське бюро             

технічної інвентаризації» Старокостянтинівської міської ради   

 

 

На виконання рішення Старокостянтинівської міської ради від                          

25 листопада 2022 року № 18/15/VIII «Про закріплення майна за комунальним 

підприємством «Старокостянтинівське міське бюро технічної інвентаризації» 

Старокостянтинівської міської ради, відповідно до Положення про порядок 

передачі та закріплення майна комунальної власності Старокостянтинівської  

міської територіальної громади за підприємствами, установами, організаціями 

комунальної власності на правах господарського відання або оперативного 

управління, затвердженого рішенням Старокостянтинівської міської ради від       

25 листопада 2022 року № 16/15/VIII, керуючись статтею 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»:  

 

1. Утворити комісію для приймання-передачі майна, закріпленого на 

праві господарського відання за комунальним підприємством 

«Старокостянтинівське міське бюро технічної інвентаризації» 

Старокостянтинівської міської ради, у складі згідно з додатком. 

 

2. Комісії здійснити приймання-передачу майна, закріпленого на праві 

господарського відання за комунальним підприємством 

«Старокостянтинівське міське бюро технічної інвентаризації» 

Старокостянтинівської міської ради, про що скласти відповідний акт. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради  Миколу КОШИКА. 

 

 

 

 

Міський голова                           підпис                             Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток   

до розпорядження міського голови 

22 грудня 2022 року № 341/2022-р       

 

 

Склад комісії для приймання-передачі майна, закріпленого на праві 

господарського відання за комунальним підприємством «Старокостянтинівське 

міське бюро технічної інвентаризації» Старокостянтинівської міської ради   
 

 

КОШИК 

Микола Анатолійович 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, 

голова комісії; 

 

РИМАР 

Наталія Петрівна 

- виконувач обов’язків начальника відділу 

комунального майна виконавчого комітету 

міської ради, секретар комісії; 

 

АНДРІЙЧУК 

Ольга Петрівна 

 

- начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету міської ради; 

 

НАГОРНА 

Людмила Корниліївна 

- завідувач сектору з обліку основних 

засобів та нематеріальних активів відділу     

бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету міської ради; 

 

ПАНАСЮК 

Наталія Каролівна 

- юрист комунального підприємства 

«Старокостянтинівське міське бюро 

технічної інвентаризації» 

Старокостянтинівської міської ради;     

 

СКОЦ 

Вячеслав Степанович 

- начальник комунального підприємства 

«Старокостянтинівське міське бюро 

технічної інвентаризації» 

Старокостянтинівської міської ради;      

 

ТРУНЬКО 

Леся Ярославівна 

- бухгалтер комунального підприємства 

«Старокостянтинівське міське бюро 

технічної інвентаризації» 

Старокостянтинівської міської ради.      

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради             підпис           Наталія ШАБЕЛЬНИК 


