
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

 
__ вересня 2021 року                             м. Шепетівка                                      № ___ 

 

Про внесення змін в рішення виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради від 

19.10.2017 р. № 289 «Про утворення комісії 

по визначенню збитків власникам землі та 

землекористувачам та затвердження її 

персонального складу» 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284 «Про 

порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», 

рішення 25 сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 26.09.2017 р. № 42 «Про 

затвердження порядку визначення та відшкодування територіальній громаді міста 

Шепетівки в особі Шепетівської міської ради збитків, заподіяних внаслідок порушення 

вимог земельного законодавства», у зв’язку з кадровими змінами в апараті Шепетівської 

міської ради, виконавчому комітеті та виконавчих органах, керуючись ст. 59 Закону 

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

 

В И Р І Ш И В:  

 
1. Внести зміни в рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради від 

19.10.2017 р. № 289 «Про утворення комісії по визначенню збитків власникам землі та 

землекористувачам та затвердження її персонального складу», а саме: затвердити новий 

персональний склад комісії згідно додатку. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради згідно  розподілу обов’язків. 

 

 

 

Міський голова                                                                                      Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 



Додаток  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 19.10.2017 р. №289 

( в редакції рішення від __.09.2021 

року  №___) 

 

 

Склад 

комісії по визначенню збитків власниками землі та землекористувачам 

 

 

Вознюк Роман Петрович                     секретар міської ради, голова комісії; 

 

Члени комісії: 

 

Балицька Інна Володимирівна            головний спеціаліст відділу містобудування та 

                                                                архітектури; 

Дрищ Василь Олексійович                  начальник фінансового управління виконавчого 

                                                                комітету Шепетівської міської ради; 

 

Лановий Роман Дмитрович                  начальник відділу у Шепетівському районі 

                                                                 Головного управління Держгеокадастру 

                                                                 Хмельницької області; 

Малик Михайло Петрович                    завідувач відділу з питань Державного  

                                                                  архітектурно-будівельного контролю; 

 

Мамчур Наталія Дмитрівна                   начальник відділу доходів фінансового 

                                                                  управління; 

 

Ординська Валентина Миколаївна        начальник Шепетівської ДПІ Головного 

                                                                   управління ДПС у Хмельницькій області;  

 

 

Піголь Олександр Анатолійович            депутат Шепетівської міської ради (за згодою); 

 

Чеханюк Антоніна Вікторівна                головний спеціаліст відділу з питань регулювання 

                                                                    земельних відносин  

 

Представник підприємства, установи, 

організації та фізичної особи, які будуть відшкодовувати збитки (за згодою); 

 

Представник Держекоінспекції (за згодою) 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                           Наталія БІЛАС  


