
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_13 квітня 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____117/2021-р_____ 

 

 

Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 20 березня 2020 року                      

№ 85/2020-р 

 

 

 

У зв’язку із кадровими змінами у виконавчому комітеті 

Старокостянтинівської міської ради, особовому складі відділу поліції № 1 

Хмельницького районного управління поліції Головного управління 

Національної поліції у Хмельницької області та Старокостянтинівського 

управління Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій 

області, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

Внести до розпорядження міського голови від 20 березня 2020 року                 

№ 85/2020-р «Про створення мобільної групи з контролю за виконанням 

карантинних заходів щодо запобігання поширенню випадків гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 на території міста Старокостянтинова» зміни, 

виклавши пункт 1 у такій редакції: 

 

«1. Утворити мобільну групу з контролю за виконанням карантинних 

заходів щодо запобігання поширенню випадків COVID-19 на території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади у складі: 

 

ПАСІЧНИК  

Альона Сергіївна 

- начальник управління економіки 

виконавчого комітету міської ради, голова 

мобільної групи; 

 

БОЛЬНИХ  

Галина Миколаївна 

заступник начальника управління – 

начальник відділу державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства 

Старокостянтинівського управління 

Головного управління  



 

 

 

 

 

 

ГЕРАСИМОВИЧ  

Людмила Василівна 
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Держпродспоживслужби в Хмельницькій 

області (за згодою); 

 

- провідний фахівець відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Старокостянтинівського 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Хмельницькій 

області (за згодою); 

 

ГОРДИНСЬКИЙ  

Володимир Володимирович 

- старший інспектор відділу поліції № 1 

Хмельницького районного управління поліції 

Головного управління Національної поліції у 

Хмельницькій області, капітан поліції (за 

згодою); 

 

МІЦКЕВИЧ  

Марія Віталіївна 

- начальник Старокостянтинівського 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Хмельницькій 

області (за згодою); 

 

МИХАЛЕЧКО  

Ігор Миколайович 

- начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

ОСТАПЮК  

Валентина Дмитрівна 

- головний спеціаліст відділу споживчого 

ринку та підприємництва управління 

економіки виконавчого комітету міської 

ради; 

 

ПЕНЬКОВСЬКА  

Валентина Вікторівна 

- начальник відділу споживчого ринку та 

підприємництва управління економіки 

виконавчого комітету міської ради; 

 

ПРОКОП'ЮК  

Сергій Іванович 

- начальник відділу енергоменеджменту та 

інфраструктури управління житлово-

комунального господарства та 

інфраструктури виконавчого комітету міської 

ради; 

 

САДОВСЬКИЙ  

Павло Михайлович 

- заступник начальника відділу поліції № 1 

Хмельницького районного управління поліції 

Головного управління Національної поліції у 
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Хмельницькій області, майор поліції (за 

згодою); 

 

ШИШКІН  

Іван Іванович 

- начальник сектору реагування відділу 

поліції № 1 Хмельницького районного 

управління поліції Головного управління 

Національної поліції у Хмельницькій області, 

майор поліції (за згодою).». 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 


