
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_15 квітня 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____2/2021-р/ад_____ 

 

 

Про затвердження складу комісії з 

інвентаризації та перевірки наявного 

рухомого майна сектору культури, молоді 

та спорту Старокостянтинівської районної 

державної адміністрації для передачі на 

баланс управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської ради 

 

 

Відповідно до рішення Старокостянтинівської міської ради від                          

20 листопада 2020 року № 4/43/VII «Про надання згоди на прийняття із спільної 

власності територіальних громад сіл Старокостянтинівського району в 

комунальну власність Старокостянтинівської міської ради комунальних 

закладів (підприємств, установ, організацій)», з метою належного утримання та 

обслуговування рухомого майна, керуючись статтею 42 Закону України               

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Утворити комісію з інвентаризації та перевірки наявного рухомого 

майна сектору культури, молоді та спорту Старокостянтинівської районної 

державної адміністрації для передачі на баланс управління культурної політики 

і ресурсів виконавчого комітету міської ради (далі-комісія) у складі згідно з 

додатком. 

 

2. Комісії провести з 19 до 22 квітня 2021 року інвентаризацію наявного 

рухомого майна сектору культури, молоді та спорту Старокостянтинівської 

районної державної адміністрації. 

 

3. Контроль за виконання 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 

15 квітня 2021 року № 2/2021-р/ад 

 

 

Склад  

комісії з інвентаризації та перевірки наявного рухомого майна сектору 

культури, молоді та спорту Старокостянтинівської районної державної 

адміністрації для передачі на баланс управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської ради 

 

КОШИК 

Микола Анатолійович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради, голова комісії; 

 

РУДЮК  

Віта Миколаївна 

- головний бухгалтер централізованої 

бухгалтерії управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської ради, 

секретар комісії; 

 

АФАНАСЬЄВ 

Олександр Вікторович  

- начальник управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської ради; 

 

БІЛАН 

Світлана Олександрівна  

- директор комунального закладу культури 

«Централізована бібліотечна система» 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ДМИТРАШКО 

Анжеліка Анатоліївна 

- начальник відділу туризму та промоцій 

управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

 

НІКОЛАЙЧУК 

Олександр Євгенійович 

- начальник відділу комунального майна 

виконавчого комітету міської ради; 

 

НОЖКА 

Інеса Володимирівна 

- тимчасово виконувач обов’язків директора 

комунального закладу «Центр культури імені 

Володимира Ножки» Старокостянтинівської 

міської ради; 
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Продовження додатка 

 

РАКОВСЬКИЙ 

Віктор Геннадійович  

- директор комунального освітнього закладу в 

галузі культури мистецької школи 

«Самчиківська художня школа традиційного; 

народного декоративно-прикладного 

мистецтва» Старокостянтинівської міської 

ради; 

 

СУСУГУРОВА 

Світлана Іллівна  

- тимчасово виконувач обов’язків директора 

комунального закладу культури 

«Старокостянтинівський історико - 

краєзнавчий музей» Старокостянтинівської 

міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради                підпис         Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 


