
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__21 лютого 2022 року                  м. Старокостянтинів                      № _48/2022-р_____ 

 

 

Про утворення робочої групи для 

проведення інвентаризації 

об’єктів нежитлової нерухомості,  

які знаходяться у власності суб’єктів господарювання 

на     території       Старокостянтинівської     міської   територіальної    громади 

 

 

З метою обліку та аналізу джерел надходжень до бюджету громади, сплати 

податків та інших платежів, враховуючи необхідність упорядкування 

інформації про об’єкти нежитлової нерухомості, які знаходяться у власності 

суб’єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність на території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади, керуючись статтями 18, 

42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Утворити робочу групу для проведення інвентаризації об’єктів 

нежитлової нерухомості, які знаходяться у власності суб’єктів господарювання, 

у складі: 

 

КАМІНСЬКА  

Валентина Казимирівна 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, 

начальник фінансового управління 

виконавчого комітету міської ради, голова 

робочої групи; 

 

ПАСІЧНИК  

Альона Сергіївна 

- начальник управління економіки 

виконавчого комітету міської ради, заступник 

голови робочої групи; 

 

ПЕНЬКОВСЬКА  

Валентина Вікторівна 

- начальник відділу споживчого ринку та 

підприємництва управління економіки 

виконавчого комітету міської ради, секретар 

робочої групи; 

 

БИЛИНА  

Руслан Олександрович 

- начальник управління містобудування, 

архітектури   та   капітального      будівництва  
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 виконавчого комітету міської ради; 

 

ДЕРКАЧ  

Віталій Олександрович 

 

- завідувач сектору-інспектор праці сектору з 

питань дотримання законодавства про працю 

відділу з питань праці та соціально-трудових 

відносин управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради; 

 

КОЗЛОВ  

Олександр Анатолійович 

- заступник начальника відділу з питань 

реєстрації місця проживання виконавчого 

комітету міської ради; 

 

КОЛОМІЄЦЬ  

Марія Василівна 

- начальник державної податкової інспекції 

Старокостянтинівської державної податкової 

інспекції Головного управління державної 

податкової служби у Хмельницькій області            

(за згодою); 

 

ЛЕПЬОХІНА  

Любов Павлівна 

- головний спеціаліст відділу доходів 

фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради; 

 

НЕСТЕРУК  

Наталія Іванівна 

- головний спеціаліст відділу доходів 

фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради; 

 

ОСТАПЮК 

Валентина Дмитрівна 

- головний спеціаліст відділу споживчого 

ринку та підприємництва управління 

економіки виконавчого комітету міської ради; 

 

РЕШЕТНІК  

Юрій Юрійович 

- начальник відділу з питань державної 

реєстрації виконавчого комітету міської ради; 

 

ТАРАСЮК 

Валентина Яківна 

- начальник управління земельних ресурсів 

виконавчого комітету міської ради. 

 

2. Закріпити за членами робочої групи мікрорайони та вулиці для 

проведення інвентаризації об’єктів нежитлової нерухомості, які знаходяться у 

власності суб’єктів господарювання, згідно з додатком 1. 

 

3. Членам робочої групи до 01 травня 2022 року надати матеріали про 

результати інвентаризації управлінню економіки виконавчого комітету міської 

ради за формою згідно з додатком 2 у форматі excel. 
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4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                              Микола МЕЛЬНИЧУК 



 

Додаток 1  

до розпорядження міського голови           

21 лютого 2022 року № 48/2022-р 

 

 

Закріплення за членами робочої групи мікрорайонів та вулиць для 

проведення інвентаризації об’єктів нежитлової нерухомості, які знаходяться у 

власності суб’єктів господарювання 

 
Група 1: мікрорайони: Цукровий завод, Новики, Нове місто, ІІ Вокзал, 

Заслуч. 

 

Члени робочої групи: 

ДЕРКАЧ Віталій Олександрович - завідувач сектору-інспектор праці 

сектору з питань дотримання законодавства про працю відділу з питань праці та 

соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

ЛЕПЬОХІНА Любов Павлівна - головний спеціаліст відділу доходів 

фінансового управління виконавчого комітету міської ради; 

КОЗЛОВ Олександр Анатолійович - заступник начальника відділу з 

питань реєстрації місця проживання виконавчого комітету міської ради. 

 

Група 2: вулиці: Франка, Прокоп’юка, Чайковського, Миру, Пушкіна, 

Сковороди, Героїв чорнобильців, Глібова, Челюскіна, Покришкіна, Гагаріна, 

провулки: Покришкіна, Яворницького, мікрорайон І Вокзал, 

 

Члени робочої групи: 

ОСТАПЮК Валентина Дмитрівна - головний спеціаліст відділу 

споживчого ринку та підприємництва управління економіки виконавчого 

комітету міської ради; 

НЕСТЕРУК Наталія Іванівна - головний спеціаліст відділу доходів 

фінансового управління виконавчого комітету міської ради; 

РЕШЕТНІК Юрій Юрійович – начальник відділу з питань державної 

реєстрації виконавчого комітету міської ради. 

 

Група 3: вулиці: Грушевського, Острозького, Попова, Ессенська, 

Софійська; алея Хохтіф. 

 

Члени робочої групи: 

БИЛИНА Руслан Олександрович - начальник управління містобудування, 

архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету міської               

ради; 

ПЕНЬКОВСЬКА Валентина Вікторівна - начальник відділу споживчого 

ринку та підприємництва управління економіки виконавчого комітету міської 

ради; 
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Продовження додатка 1 

 

ТАРАСЮК Валентина Яківна - начальник управління земельних ресурсів 

виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету    

Старокостянтинівської міської ради           підпис              Наталія ШАБЕЛЬНИК



 

Додаток 2  

до розпорядження міського голови 

21 лютого 2022 року № 48/2022-р 

 

 

 
Інформація 

про результати інвентаризації суб’єктів підприємницької діяльності 

 

№ 

з/п 

Інформація про об’єкт Інформація  про діяльність 

назва  

об’єкту 

адреса прізвище, ім’я по 

батькові суб’єкта 

господарювання - 

власника 

приміщення,  

будівлі 

загальна 

площа 

об’єкта 

нерухомості 

кв. м. 

контактний 

телефон 

земельна 

ділянка 

(зазначити: 

оренда, 

державний 

акт,   

свідоцтво 

про право 

власності) 

прізвище, 

ім’я по 

батькові  

ФОП (або 

назва 

юридичної 

особи), що 

здійснюють 

діяльність 

код 

ЄДРПОУ 

контактний 

телефон 

напрямок 

діяльності - 

вид 

діяльності 

           

           

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету    

Старокостянтинівської міської ради                                                підпис                                                  Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 


