
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_26 січня 2021___ року                    Старокостянтинів                       № ____16/2021-р_____ 

 

 

Про проведення інвентаризації землі 

в межах старостинських округів 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади 

 

 

На підставі рішень Старокостянтинівської міської ради від 04 січня       

2021 року № 18/2/VIII «Про утворення старостинських округів 

Старокостянтинівської міської територіальної громади» та від 15 січня          

2021 року № 31/2/VIII « Про внесення змін до рішення міської ради від 04 січня 

2021 року № 18/2/VIII», керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Утворити робочу групу з проведення інвентаризації землі в межах 

старостинських округів Старокостянтинівської міської територіальної громади 

(далі – робоча група) у складі згідно з додатком 1. 

 

2. Робочій групі:  

1) провести до 01 лютого 2021 року інвентаризацію землі в межах 

старостинських округів Старокостянтинівської міської територіальної громади 

згідно з додатком 2; 

2) проінформувати міського голову до 05 лютого 2021 року про результати 

інвентаризації землі. 

 

Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря 

Старокостянтинівської міської ради Олександра СТЕПАНИШИНА 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток 1 

до розпорядження міського голови  

26 січня 2021 року № 16/2021-р 

 

 

Склад робочої групи  

з проведення інвентаризації землі в межах старостинських округів 

Старокостянтинівської міської територіальної громади 

 

КАМІНСЬКА 

Валентина Казимирівна 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради, начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради, голова комісії; 

 

ТАРАСЮК  

Валентина Яківна 

- завідувач відділу з питань регулювання 

земельних відносин виконавчого комітету міської 

ради, заступник голови комісії; 

 

КРАВЕЦЬ  

Людмила Степанівна 

- провідний спеціаліст відділу з питань 

регулювання земельних відносин виконавчого 

комітету міської ради, секретар комісії; 

 

БОРИКІН 

Олег Георгійович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради; 

 

КРІЛЬ  

Людмила Анатоліївна  

- начальник відділу доходів фінансового 

управління виконавчого комітету міської ради; 

 

ПОЛІЩУК  

Андрій Миколайович 

 

- голова постійної комісії Старокостянтинівської 

міської ради з питань розвитку агропромислового 

комплексу, будівництва, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного 

середовища (за згодою);  

 

СТЕПАНИШИН  

Олександр Дмитрович  

- секретар Старокостянтинівської міської ради. 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради                підпис         Наталія ШАБЕЛЬНИК



Додаток 2 

до розпорядження міського голови  

26 січня 2021 року № 16/2021-р 

 

 

Перелік старостинських округів  

Старокостянтинівської міської територіальної громади 

 

1. Баглаївський старостинський округ з центром в с. Баглаї, що 

складається з сіл Баглаї, Ємці, Загірне, Лажева. 

 

2. Березненський старостинський округ з центром в с. Березне, що 

складається з сіл Бутівці, Березне, Нападівка, Пихтії, Вербівочка, Лисинці, 

Першотравневе. 

 

3. Великомацевицький старостинський округ з центром в с. Великі 

Мацевичі, що складається з сіл Великі Мацевичі, Раштівка, Малі Мацевичі, 

Круча. 

  

4. Великочернятинський старостинський округ з центром в с. Великий 

Чернятин, що складається з сіл Великий Чернятин, Малий Чернятин, Оріхівка. 

  

5. Вербородинський старостинський округ з центром в с. Вербородинці, 

що складається з сіл Вербородинці, Гнатки. 

 

6. Веснянський старостинський округ з центром в с. Веснянка, що 

складається з сіл Веснянка, Ланок, Караїмівка. 

 

7. Волице-Керекешинський старостинський округ з центром в с. Волиця-

Керекешина, що складається з сіл Волиця-Керекешина, Червона Семенівка. 

 

8.  Воронковецький старостинський округ з центром в с. Воронківці, що 

складається з села Воронківці. 

 

9. Григорівський старостинський округ з центром в с. Григорівка, що 

складається з села Григорівка. 

 

10.  Губчанський старостинський округ з центром в с. Губча, що 

складається з сіл Зеленці, Губча, Партинці, Мальки. 

  

11. Іршиківський старостинський округ з центром в с. Іршики, що 

складається з сіл Малишівка, Іршики, Хижники, Яремичі. 

 

12. Капустинський старостинський округ з центром в с. Капустин, що 

складається з села Капустин. 
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Продовження додатка 2 

 

13. Красносільський старостинський округ з центром в с. Красносілка, що 

складається з сіл Красносілка, Немирівка. 

 

14.  Огіївський старостинський округ з центром в с. Огіївці, що 

складається з сіл Громівка, Огіївці, Писарівка, Половинники. 

 

15. Пашковецький старостинський округ з центром в с. Пашківці, що 

складається з сіл Грибенинка, Пашківці, Попівці. 

  

16. Пеньківський старостинський округ з центром в с. Пеньки, що 

складається з сіл Андронівка, Бовкуни, Драчі, Залісся, Криниця, Пеньки. 

 

17. Радковецький старостинський округ з центром в с. Радківці, що 

складається з сіл Демківці, Хутори, Жабче, Радківці. 

  

18. Решнівецький старостинський округ з центром в с. Решнівка, що 

складається з сіл Решнівка, Киселі. 

  

19.  Росолівецький старостинський округ з центром в с. Росолівці, що 

складається з села Росолівці. 

 

20.  Самчиківський старостинський округ з центром в с. Самчики, що 

складається з сіл Самчики, Степок. 

  

21.  Сахновецький старостинський округ з центром в с. Сахнівці, що 

складається з сіл Киселі, Сахнівці. 

  

22. Стецьківський старостинський округ з центром в с. Стецьки, що 

складається з сіл Дубина, Костянець, Кучівка, Прохорівка, Стецьки. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради                підпис         Наталія ШАБЕЛЬНИК 
 


