
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

IV сесії міської ради VІІІ скликання 
 

24 грудня 2020 року № 33 

м. Шепетівка 

 

Про внесення змін до пункту 1 рішення 

LVI сесії міської ради VІ скликання  

від 31 липня 2014 року №26 

«Про створення узгоджувальної  

комісії з розгляду земельних спорів 

та затвердження положення про неї» 

 

 У зв’язку з кадровими змінами та керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України                            

„Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до пункту 1 рішення LVI сесії міської ради VІ скликання від 31 липня 

2014 року №26 «Про створення узгоджувальної комісії з розгляду земельних спорів та 

затвердження положення про неї», а саме узгоджувальну комісію з розгляду спорів 

затвердити у новому складі згідно додатку. 

2. Рішення LХХIV сесії міської ради VII скликання від 11 червня 2020 року №43 «Про 

внесення змін до пункту 1 рішення LVI сесії міської ради VІ скликання від 31 липня 2014 

року №26 «Про створення узгоджувальної комісії з розгляду земельних спорів та 

затвердження положення про неї» вважати таким, що втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

виконавчих органів ради А.Мовсісяна та постійну комісію з питань земельних відносин, 

архітектури та будівництва, охорони навколишнього середовища (голова комісії О.Піголь) 

 
 
 
 

Міський голова                       Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення IV сесії міської  ради  

VIІI скликання   

від 24.12.2020 № 33 

 

СКЛАД 
узгоджувальної комісії з розгляду земельних спорів 

 

Мовсісян Артур Врамович 

заступник міського голови з питань розвитку інфраструктури 

та проектно-інвестиційної діяльності 

 

голова комісії 

 

Мазурець Наталія Миколаївна 

начальник відділу з питань регулювання земельних відносин 

апарату Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету 

 

заступник голови 

комісії 

Чеханюк Антоніна Вікторівна 

 головний спеціаліст відділу з питань регулювання земельних 

відносин апарату Шепетівської міської ради та її виконавчого 

комітету 

 

секретар комісії 

Донков Володимир Васильович 

начальник відділу містобудування та архітектури 

Шепетівської міської ради 

член комісії 

Малик Михайло Петрович 

Завідувач сектору державного архітектурно-будівельного 

контролю апарату Шепетівської міської ради та її виконавчого 

комітету – державний інспектор 

 

член комісії 

Піголь Олександр Анатолійович 

голова депутатської комісії з питань земельних відносин, 

архітектури та будівництва, охорони навколишнього 

середовища (за згодою) 

 

Янушевський Віталій Віталійович 

Заступник міського голови з питань розвитку сільських 

територій  

 

Головний спеціаліст юридичного відділу апарату 

Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету 

 

член комісії 

 

 

 

 

 

член комісії 

 

 

член комісії 

Голова квартального комітету  

(територіально за потреби) 

член комісії 

 

 

Староста відповідного старостинського округу (територіально 

за потреби)          

член комісії 

 

Начальник відділу з питань регулювання  

земельних відносин                                                                                          Наталія МАЗУРЕЦЬ 

Секретар міської ради                                                                                         Роман ВОЗНЮК 


