
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

Про створення постійно діючої 

комплексної робочої групи з 

перевірки надійності та безпеки 

експлуатації об’єктів соціальної 

інфраструктури в 

м.Старокостянтинів 

 

 

 

11 жовтня 2017 року  Старокостянтинів   №346/2017-р 

На виконання доручення Прем’єр-міністра України В.Гройсмана від 18 серпня             

2017 року №32902/0/1-17 (пункт 14 Протоколу селекторної наради з питань підготовки 

навчальних закладів до 2017/2018 навчального року від 15 серпня 2017 року у м.Дніпро), 

листа Хмельницької обласної державної адміністрації від 29 серпня 2017 року                               

№70/38-29-4330/2017, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 
1. Створити постійно діючу комплексну робочу групу з перевірки надійності  та 

безпеки експлуатації об’єктів соціальної інфраструктури в м.Старокостянтинів у складі: 

 

Богачук 

Володимир Васильович 

 

- перший заступник міського голови, керівник 

робочої групи; 

Бабюк 

Василь Михайлович 

- завідувач відділу державного архітектурно-

будівельного контролю виконавчого комітету 

міської ради; 

 

Муляр 

Василь Ігорович 

 

- завідувач культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради; 

Пасічник 

Анатолій Панасович 

 

- начальник управління освіти виконавчого 

комітету  міської ради; 

Поліщук 

Юрій Михайлович 

- завідувач відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради; 



 

Сторожук 

Іван Вікторович 

 

- завідувач відділу з питань фізичної культури і 

спорту виконавчого комітету міської ради; 

Степанишин 

Олександр Дмитрович 

 

- секретар міської ради; 

Шабельник  

Наталія Іванівна 

- начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради. 

 

2. Затвердити графік роботи постійно діючої комплексної робочої групи з перевірки 

надійності та безпеки експлуатації об’єктів соціальної інфраструктури в 

м.Старокостянтинів згідно додатку. 

 

3. Управлінню освіти виконавчого комітету міської ради (Пасічник А.П.), 

управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради 

(Шабельник Н.І.), відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради (Муляр В.І.), відділу з питань фізичної культури і 

спорту виконавчого комітету міської ради (Сторожук І.В.) надати до 13 жовтня 2017 року 

керівнику робочої групи перелік підпорядкованих закладів соціальної інфраструктури 

(навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури та спорту, будівель 

адміністративного призначення), в тому числі об’єктів, які можуть нести потенційну 

загрозу безпеці їх експлуатації  через зношеність несучих конструкцій, аварійність. 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника 

міського голови Богачука В.В. 

 

 

 

Міський голова                                   підпис                                                М.Мельничук 

 


