
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_29 квітня 2021___ року                    Старокостянтинів                       № ____147/2021-р_____ 

 

 

Про створення комісії з передачі об’єктів 

державної власності в комунальну власність 

 

 

Відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», розпорядження Кабінету Міністрів України від                  

17 березня 2021 року № 254-р «Деякі питання оптимізації мережі та 

функціонування центрів надання адміністративних послуг», листа 

Хмельницької обласної державної адміністрації, який зареєстрований у 

виконавчому комітеті міської ради від 16 квітня 2021 року за                                   

№ 70/26-12-2433/2021, рішення Старокостянтинівської міської ради від 15 січня 

2021 року № 32/2VIII «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність 

Старокостянтинівської міської ради державного майна», керуючись статтею 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Створити комісію з передачі об’єктів державної власності в комунальну 

власність (далі - комісія) у складі згідно з додатком 1. 

 

2. Затвердити форму акту приймання-передачі об’єктів державної 

власності в комунальну власність, яку використовувати комісії у своїй роботі, 

згідно з додатком 2. 

 

3. Комісії спільно з представниками Хмельницької районної державної 

адміністрації передати об’єкти державної власності у комунальну власність на 

баланс виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради та надати акт 

приймання-передачі на затвердження міському голові до 30 травня 2021 року. 

 

4. 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  

29 квітня 2021 року № 147/2021-р 

 

 

Склад комісії 

з передачі об’єктів державної власності у комунальну власність  

 

КОШИК 

Микола Анатолійович 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

КОРЖУК  

Юрій Іванович 

- начальник центру надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету міської ради, 

секретар комісії; 

 

АВРАМЕНКО 

Людмила Григорівна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку 

виконавчого комітету міської ради; 

 

БОЙЧУК 

Валентина Володимирівна  

- головний спеціаліст юридичного відділу 

виконавчого комітету міської ради; 

 

БОРИКІН  

Олег Георгійович 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ДОБРОЛОВСЬКА 

Леся Дмитрівна  

- начальник відділу фінансово-

господарського забезпечення Хмельницької 

районної державної адміністрації; 

 

НІКОЛАЙЧУК 

Олександр Євгенійович  

- начальник відділу комунального майна 

виконавчого комітету міської ради; 

  

ШАБЕЛЬНИК 

Наталія Іванівна 

- керуючий справами виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ЩЕРБАНЬ 

Олександр Васильович 

- перший заступник голови Хмельницької 

районної державної адміністрації . 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради           підпис            Наталія ШАБЕЛЬНИК 



 

Додаток 2 

до розпорядження міського голови  
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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Міський голова  

_________ Микола МЕЛЬНИЧУК 

_________ 2021 року  

 

АКТ 

приймання-передачі об’єктів державної власності у комунальну власність  

 

Підстава: розпорядження Старокостянтинівського міського голови від   __ 

_____ 2021 року №____ _____________________________________________ 

 

Комісія у складі: 

________________________________________________________________ 
(назва посади, власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ голови та членів комісії) 

 

склали цей акт про те, що Хмельницька районна державна адміністрація 

передала, а виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради прийняв 

такі об’єкти рухомого майна: 

 

№ 

з/п 
Назва об’єкту Кількість 

   

 

Висновок комісії: _________________________________________________ 

 

Голова комісії                                            __________  Микола КОШИК  

__________  Юрій КОРЖУК 

__________  Людмила АВРАМЕНКО 

__________  Валентина БОЙЧУК 

__________  Олег БОРИКІН  

__________  Леся ДОБРОЛОВСЬКА 

__________  Олександр НІКОЛАЙЧУК 

__________  Наталія ШАБЕЛЬНИК 

__________  Олександр ЩЕРБАНЬ 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради           підпис            Наталія ШАБЕЛЬНИК 


