
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

_27 січня 2022____ року               м. Старокостянтинів                       № ________31______ 
 

 

Про створення постійно діючої 

комісії виконавчого комітету 

міської ради із забезпечення 

доступу  до  об’єктів  комунальної 

власності Старокостянтинівської міської територіальної громади 

 

 

З метою інвентаризації майна, що знаходиться у комунальній власності 

Старокостянтинівської міської територіальної громади, контролю за його 

використанням,  відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» та керуючись статтями 29, 40, 60 Закону України               

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити постійно діючу комісію  виконавчого комітету міської ради із 

забезпечення доступу до об’єктів комунальної власності Старокостянтинівської 

міської територіальної громади (далі – комісія) у складі згідно з додатком. 

 

2. Комісії забезпечити доступ до об’єктів комунальної власності 

Старокостянтинівської міської територіальної громади та провести 

інвентаризацію майна, що знаходиться в їх приміщеннях. 

 

3. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) забезпечити фінансування витрат на придбання 

замків для вхідних дверей. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради Миколу КОШИКА. 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 



 

Додаток   

до рішення виконавчого 

комітету міської ради  

27 січня 2022 року № 31 

 

 

 

Склад постійно діючої комісії  виконавчого комітету міської ради із 

забезпечення доступу до об’єктів комунальної власності 

Старокостянтинівської міської територіальної громади 

 

НІКОЛАЙЧУК 

Олександр Євгенович 

 

- начальник відділу комунального майна 

виконавчого комітету міської ради, голова 

комісії;  
НАЛИТКО 

Сергій Вікторович 

 

- комендант виконавчого комітету міської 

ради, секретар комісії; 

АНДРІЙЧУК 

Володимир Олександрович 

 

- дільничний офіцер поліції Хмельницького 

відділу поліції № 1 Хмельницького 

Головного управління Національної поліції 

в Хмельницькій області (за згодою); 

 

ЄВТУШЕНКО 

Віталій Петрович 

 

- головний інженер Старокостянтинівської 

житлово-експлуатаційної контори; 

КОНЮШИНА 

Вікторія Вячеславівна 

 

- головний спеціаліст відділу комунального 

майна виконавчого комітету міської ради; 

ЛАВРЕНЮК 

Олена Василівна 

 

- головний спеціаліст сектору з питань 

запобігання та виявлення корупції 

юридичного відділу виконавчого комітету 

міської ради; 

 

МАРЧУК  

Роман Іванович 

- завідувач господарства виконавчого 

комітету  міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету    

Старокостянтинівської міської ради                 підпис        Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 


