
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_08 квітня 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____110/2021-р_____ 

 

 

Про утворення тимчасової комісії 

для здійснення контролю за 

недопущенням спалювання сухої 

рослинності або її залишків, 

побутового сміття 

 

 

З метою охорони атмосферного повітря від забруднення, забезпечення 

права громадян міста на безпечне для життя і здоров’я довкілля, керуючись     

статтями 20, 27 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»,                  

статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Утворити тимчасову комісію для здійснення контролю за 

недопущенням спалювання сухої рослинності або її залишків, побутового 

сміття (далі – тимчасова комісія) у складі згідно з додатком. 

 

2. Тимчасовій комісії проводити роботу з 08 квітня до 15 листопада                 

2021 року. 

 

3. Старокостянтинівській житлово-експлуатаційній конторі                    

(Олександр ДЕНЕГА), комунальному підприємству комбінату комунальних 

підприємств Старокостянтинівської міської ради (Володимир БУЛИЧ), 

комунальному підприємству «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради (Віктор ТАЩУК), комунальному 

підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» 

Старокостянтинівської міської ради (Ігор МОРОЗ), комунальному 

підприємству по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради (Олександр ДУШЕНКО), комунальному 

підприємству «Міськсвітло» Старокостянтинівської міської ради                  

(Володимир КУХАР) виділяти транспорт та пальне для забезпечення роботи 

тимчасової комісії за графіком, який щомісячно складається головою комісії. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
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міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови  

08 квітня 2021 року № 110/2021-р 

 

Склад тимчасової комісії для здійснення контролю за недопущенням 

спалювання сухої рослинності або її залишків, побутового сміття 

 

ШЕВЧУК  

Вікторія Броніславівна 

 

 

 

- начальник відділу з питань охорони, 

раціонального використання природних ресурсів 

та благоустрою виконавчого комітету міської 

ради, голова комісії; 

 

ГУМЕНЮК  

Микола Іванович 

 

- завідувач - інспектор сектору інспекції з 

благоустрою відділу з питань охорони, 

раціонального використання природних ресурсів 

та благоустрою виконавчого комітету міської 

ради, секретар комісії; 

 

АНДРІЙЧУК  

Володимир Олександрович 

- дільничний офіцер поліції, старший лейтенант 

відділу поліції № 1 Хмельницького районного 

управління поліції  Головного управління 

Національної поліції в Хмельницькій області (за 

згодою); 

 

БАНАХ  

Леся Костянтинівна 

 

 

- головний спеціаліст - інспектор сектору 

інспекції з благоустрою відділу з питань 

охорони, раціонального використання природних 

ресурсів та благоустрою виконавчого комітету 

міської ради; 

 

БАРАНОВ  

Володимир Олександрович 

 

- лісничий Старокостянтинівського лісництва 

Державного підприємства «Проскурівське лісове 

господарство» (за згодою); 

 

МАРТИНЕНКО 

Сергій Васильович 

 

- завідувач сектору реагування на надзвичайні 

ситуації та ліквідація їх наслідків відділу з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення виконавчого комітету міської 

ради; 

 

МАРТИНЮК  

Дмитро Михайлович 

- дільничний офіцер поліції, лейтенант відділу 

поліції  № 1 Хмельницького районного 

управління поліції  Головного управління 

Національної поліції в Хмельницькій області (за 

згодою); 
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Продовження додатка 

 

МОВЧАН  

Олег Миколайович 

 

- тимчасово виконувач обов’язків інженера 

охорони і захисту лісу Державного підприємства 

«Старокостянтинівське лісове господарство» (за 

згодою); 

 

НІКОЛАЙЧУК  

Ольга Петрівна 

 

- головний спеціаліст-інспектор сектору інспекції 

з благоустрою відділу з питань охорони, 

раціонального використання природних ресурсів 

та благоустрою виконавчого комітету міської 

ради; 

 

НОСАЛЬ 

Юрій Євгенович 

 

- головний спеціаліст - юрисконсульт сектору 

інспекції з благоустрою відділу з питань 

охорони, раціонального використання природних 

ресурсів та благоустрою виконавчого комітету 

міської ради; 

 

ПЕРВАК 

Дмитро Олександрович 

- - інженер 19 Державної пожежно-рятувальної 

частини Головного управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у 

Хмельницькій області (за згодою); 

 

СОЛЯР  

Валентина Сергіївна 

- головний спеціаліст - інспектор сектору 

інспекції з благоустрою відділу з питань 

охорони, раціонального використання природних 

ресурсів та благоустрою виконавчого комітету 

міської ради; 

-  

ЦИБУЛЬСЬКИЙ  

Михайло Леонідович 

- головний інженер Старокостянтинівського 

районного сектору Головного управління 

Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Хмельницькій області (за згодою). 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради            підпис            Наталія ШАБЕЛЬНИК 
 


