
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

03 жовтня 2018 року  Старокостянтинів   № 324/2018-р 

 

Про створення комісії з 

проведення інвентаризації землі 

в межах м. Старокостянтинів 
 

 

На виконання протокольного доручення міського голови на нараді з 

керівниками структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради від      

24 вересня 2018 року № 01-31/2018-пд, керуючись ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Створити комісію з проведення інвентаризації землі в межах                      

м. Старокостянтинів та затвердити її склад згідно з додатком. 

 

2. Затвердити заходи щодо проведення інвентаризації земель                          

м. Старокостянтинів (додаються). 

 

3. Відділу з питань регулювання земельних відносин виконавчого 

комітету міської ради щомісячно до 10 числа надавати інформацію міському 

голові про проведену роботу комісією. 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської 

ради Степанишина О.Д. 

 

 

Міський голова                               підпис                                М. Мельничук 



Додаток  

до розпорядження міського голови 

03 жовтня 2018 року № 324/2018-р 

 

Склад комісії 

з  проведення інвентаризації землі в межах м. Старокостянтинів 

 

Степанишин 

Олександр Дмитрович 

 

- секретар міської ради, голова комісії; 

Камінська  

Валентина Казимирівна 

 

 

- заступник міського голови, начальник 

фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради, заступник голови комісії; 

Козловцева  

Ірина Валеріївна 

 

 

- головний спеціаліст відділу з питань 

регулювання земельних відносин виконавчого 

комітету міської ради, секретар комісії; 

Гаврилюк  

Світлана Олексіївна 

 

 

- начальник служби містобудівного кадастру 

відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради; 

Коломієць  

Марія Василівна 

 

 

- заступник начальника Старокостянтинівського 

управління ГУ ДФС Хмельницької області (за 

згодою); 

Кріль  

Людмила Анатоліївна 

 

-  начальник відділу доходів фінансового 

управління виконавчого комітету міської ради; 

Остапюк  

Сергій Степанович 

 

 

 

- заступник начальника відділу у 

Старокостянтинівському районі Головного 

управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області (за згодою); 

Стецюк  

Петро Петрович 

 

- завідувач юридично-житлового відділу 

виконавчого комітету міської ради; 

Тарасюк  

Валентина Яківна 

 

 

- начальник відділу з питань регулювання 

земельних відносин виконавчого комітету міської 

ради. 

 

 

Керуючий справами                                    підпис                              В. Янзюк 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

03 жовтня 2018 року № 324/2018-р 

 

Заходи 

щодо проведення інвентаризації землі в межах м. Старокостянтинів 

 

№ 

п/п 

Зміст заходів Виконавець Термін 

виконання 

П
р
и

м
іт

к
а 

1 2 3 4 5 

1. Надати перелік 

підприємств, установ та 

організацій міста із 

вказаними адресами 

їхнього фактичного 

розташування в місті,  

інші реквізити (ЄДРПОУ, 

дані про керівника, 

телефон тощо) 

Управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

до 15 жовтня 

2018 року 

 

2. Звернутися до Державної 

фіскальної служби  

Хмельницької області 

щодо надання інформації 

про декларування 

земельного податку та 

орендної плати усіх 

суб’єктів 

підприємницької 

діяльності на території          

м. Старокостянтинів 

станом на 01 жовтня         

2018 року 

Відділ з питань 

регулювання 

земельних відносин 

виконавчого комітету 

міської ради 

до 10 жовтня 

2018 року 

 

3. Звернутися до Державної 

фіскальної служби  

Хмельницької області 

щодо надання інформації 

про подачу ними 

позовних вимог зі 

стягнення податкового 

боргу по сплаті земельних 

платежів в 2018 році 

Відділ з питань 

регулювання 

земельних відносин 

виконавчого комітету 

міської ради 

до 10 жовтня 

2018 року 

 



2 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 

4. Звернутися до 

Старокостянтинівського 

управління ГУ ДФС 

Хмельницької області 

щодо надання реєстру 

повідомлень, направлених 

для сплати земельного 

податку 

Відділ з питань 

регулювання 

земельних відносин 

виконавчого комітету 

міської ради 

до 10 жовтня 

2018 року 

 

5. Звернутися до Державної 

фіскальної служби  

Хмельницької області 

щодо надання інформації 

про фактичну сплату 

земельного податку 

громадянами міста за 

2018 рік  

Фінансове управління 

виконавчого комітету 

міської ради 

до 10 жовтня 

2018 року 

 

6. Провести аналіз 

інформацій, наданих 

Державною фіскальною 

службою Хмельницької 

області, 

Старокостянтинівським 

управлінням ГУ ДФС 

Хмельницької області, 

управлінням економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

Відділ з питань 

регулювання 

земельних відносин 

виконавчого комітету 

міської ради 

01 листопада 

2018 року 

 

7. Проводити рейди по 

обстеженню земельних 

ділянок, де не з’ясовані 

власники або 

землекористувачі 

Комісія постійно  

 

 

 

Керуючий справами                                 підпис                             В. Янзюк 

 

 


