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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_ 05 листопада 2021___року                 Старокостянтинів                       № ____392/2021-р_____ 

 

 

Про утворення комісії з проведення інвентаризації 

водних об’єктів, лісових ресурсів, об’єктів 

державної та комунальної власності, що знаходяться 

на території Старокостянтинівської міської 

територіальної громади 

 

 

З метою виконання рішення комісії з інвентаризації водних об’єктів, 

лісових ресурсів, об’єктів державної та комунальної власності, що знаходяться 

на території територіальних громад Хмельницької області, від 09 вересня              

2021 року (протокол № 1), керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Утворити комісію з проведення інвентаризації водних об’єктів, лісових 

ресурсів, об’єктів державної та комунальної власності, що знаходяться на 

території Старокостянтинівської міської територіальної громади, у складі: 

 

КОШИК  

Микола Анатолійович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, голова 

комісії; 

ШЕВЧУК 

Вікторія Броніславівна  

- начальник відділу з питань охорони, 

раціонального використання природних 

ресурсів та благоустрою виконавчого 

комітету міської ради, секретар комісії; 

АВРАМЕНКО  

Юлія Юріївна 

- головний спеціаліст відділу комунального 

майна виконавчого комітету міської ради; 

БАБАК 

Людмила Степанівна 

- провідний спеціаліст відділу оренди землі 

та нарахування земельного податку 

управління земельних ресурсів  виконавчого 

комітету міської ради; 
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БОНДАР  

Ірина Василівна 

- головний спеціаліст відділу з питань 

охорони, раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради; 

БУДНИК 

Зоя Сергіївна 

- інженер з використання водних ресурсів 

Регіонального офісу водних ресурсів у 

Хмельницькій області (за згодою); 

НІКОЛАЙЧУК 

Олександр Євгенійович 

- начальник відділу комунального майна  

виконавчого комітету міської ради; 

СИСОЄВА 

Олена Олександрівна 

- головний спеціаліст відділу оренди землі 

та нарахування земельного податку управління 

земельних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради; 

ТАРАСЮК 

Валентина Яківна 

 

- начальник управління земельних ресурсів 

виконавчого комітету міської ради. 

2. Комісії до 05 грудня 2021 року провести інвентаризацію водних 

об’єктів, лісових ресурсів, об’єктів державної та комунальної власності, що 

знаходяться на території Старокостянтинівської міської територіальної 

громади. 

 

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 


