
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

31 серпня 2021 року                 Старокостянтинів                       № ____287/2021-р_____ 

 

 

Про створення комісії з комплексної перевірки 

комунального некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницького 

району Хмельницької області 

 

 

З метою проведення комплексної перевірки комунального некомерційного 

підприємства «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району Хмельницької 

області, відповідно до розпорядження міського голови від 30 серпня 2021 року             

№ 450/2021-рв «Про надання частини чергової відпустки Миколі 

МЕЛЬНИЧУКУ та надання права першого підпису Володимиру БОГАЧУКУ», 

керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Створити комісію з проведення комплексної перевірки комунального 

некомерційного підприємства «Старокостянтинівська багатопрофільна 

лікарня» Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району 

Хмельницької області у складі згідно з додатком.  

 

2. Комісії провести комплексну перевірку діяльності комунального 

некомерційного підприємства «Старокостянтинівська багатопрофільна 

лікарня» Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району 

Хмельницької області до 20 вересня 2021 року. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталію 

ШАБЕЛЬНИК. 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради         підпис                Володимир БОГАЧУК



 

Додаток  

до розпорядження міського голови 

31 серпня 2021 року № 287/2021-р 

 

 

Склад комісії  

з проведення комплексної перевірки комунального некомерційного 

підприємства «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району Хмельницької 

області 

 

КАМІНСЬКА  

Валентина Казимирівна 

- заступник міського голови з питань діяльності  

виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради, голова комісії; 

БОНДАР  

Любов Степанівна  

- начальник управління охорони здоров’я та 

медичного забезпечення виконавчого комітету 

міської ради, заступник голови комісії; 

ХРОМЕНКО  

Жанна Петрівна 

- головний спеціаліст відділу організації медичної 

допомоги та економічно – правових питань 

управління охорони здоров’я та медичного  

забезпечення виконавчого комітету міської ради, 

секретар комісії; 

АНДРІЙЧУК  

Ольга Петрівна 

- начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету міської ради; 

БІГНЯК  

Павло Іванович                           

- голова комісії з питань освіти, молодіжної 

політики, культури, фізичної культури і спорту, 

охорони здоров’я та соціального захисту населення 

Старокостянтинівської  міської ради (за згодою); 

БИЛИНА   

Руслан Олександрович 

- начальник управління містобудування, 

архітектури та капітального будівництва 

виконавчого комітету міської ради; 

ЗАГОРУЙКО 

Наталя Анатоліївна 

- начальник архівного відділу виконавчого 

комітету міської ради; 

КОЗАК  

Вікторія Віталіївна 

- завідувач сектору управління персоналом відділу 

з кадрової служби виконавчого комітету міської 

ради; 

МИХАЛЬЧУК  

Лілія Василівна 

- начальник загального відділу виконавчого 

комітету міської ради; 
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Продовження додатка 

 

НІКОЛАЙЧУК  

Олександр Євгенійович 

- начальник відділу комунального майна 

виконавчого комітету міської ради; 

ПАЛАМАР  

Оксана Омелянівна                    

- заступник  начальника  відділу бухгалтерського 

обліку виконавчого комітету міської ради; 

ПЕТЛЮК  

Віталій Олександрович 

- начальник відділу публічних закупівель 

управління економіки виконавчого комітету  

міської ради; 

ТИМОЩУК  

Лариса Іванівна 

- заступник начальника  управління, начальник 

бюджетного відділу фінансового управління 

виконавчого комітету міської ради; 

ЧЕСАКОВ  

Сергій Анатолійович                 

 

- заступник начальника управління охорони 

здоров'я та медичного забезпечення виконавчого  

комітету міської ради; 

ЧУБЕНКО  

Ірина Михайлівна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку і 

звітності, головний бухгалтер фінансового  

управління виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету   

Старокостянтинівської міської ради                підпис         Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 
 


