
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Про створення робочої групи з питань 

упорядкування вуличної торгівлі та ліквідації і 

запобігання виникнення стихійної торгівлі в 

м.Старокостянтинів 

 

З метою ліквідації осередків несанкціонованої (стихійної) торгівлі на території міста у 

невстановлених для цього місцях, якісного покращення благоустрою, продовольчої безпеки, 

недопущення інфекційних захворювань, відповідно до Закону України «Про безпечність та 

якість харчових продуктів», Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Створити робочу групи з питань упорядкування вуличної торгівлі та ліквідації і 

запобігання виникнення стихійної торгівлі в м. Старокостянтинів у складі: 

 

Камінська  

Валентина Казимирівна 

- заступник міського голови, начальник фінансового 

управління виконавчого комітету міської ради, голова 

робочої групи; 

Овчар  

Світлана Василівна 

- заступник начальника управління економіки виконавчого 

комітету міської ради, заступник голови робочої групи; 

Пеньковська  

Валентина Вікторівна 

- завідувач відділу торгівлі, побутового обслуговування та 

захисту прав споживачів управління економіки виконавчого 

комітету міської ради, секретар робочої групи; 

Бєдарєв  

Сергій Олексійович 

- старший дільничний офіцер поліції Старокостянтинівського 

ВП ГУНП в Хмельницькій області (за згодою); 

Бузинарчук  

Володимир Олександрович 

- заступник начальника управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради; 

Редчиць  

Володимир Анатолійович 

- головний спеціаліст відділу безпечності харчових  

продуктів та ветеринарії (за згодою); 

Рибак  

Лариса Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу з питань охорони, 

раціонального використання природних ресурсів та 

благоустрою виконавчого комітету міської ради; 

Родюк  

Олександр Миколайович 

- старший дільничний офіцер поліції Старокостянтинівського 

ВП ГУНП в Хмельницькій області (за згодою); 

Скоп  

Олександр Віталійович 

- головний спеціаліст відділу з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету 

міської ради; 

Тарасюк  

Валентина Яківна 

- завідувач відділу з питань регулювання земельних 

відносин виконавчого комітету міської ради. 

 

2. Робочій групі організувати проведення рейдів по ліквідації місць стихійної торгівлі 

та вживати заходів щодо переміщення торговців на визначені місця для здійснення торгівлі. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови, 
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 начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Камінську В. К. 

 

 

 

Міський голова                                                    підпис                                  М. Мельничук 

 

 


