
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_   15 вересня 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____317/2021-р_____ 

 

 

Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 05 серпня 2015 року 

№ 228/2015-р 

 

 

У зв’язку зі змінами в структурі підприємств, установ та організацій 

Старокостянтинівської міської територіальної громади, керівники яких входять 

до складу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій виконавчого комітету міської ради, відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 17 червня 2015 року № 409 «Про затвердження Типового 

положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної  

безпеки і надзвичайних ситуацій», керуючись статтею 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

Внести до розпорядження міського голови від 05 серпня 2015 року 

№228/2015-р «Про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій виконавчого комітету міської ради» зміни, виклавши 

додаток 2 до нього в новій редакції (додається). 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

05 серпня 2015 року № 228/2015-р 

(у редакції розпорядження міського голови 

15 вересня 2021 року № 317/2021-р) 

 

 

Посадовий склад 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій виконавчого комітету міської ради 
 

Міський голова 

 

- голова комісії; 

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради 

 

- перший заступник 

голови комісії; 

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення виконавчого комітету 

міської ради 

 

- заступник голови 

комісії; 

Заступник начальника управління - начальник відділу 

запобігання надзвичайним ситуаціям Хмельницького 

районного управління Головного управління Державної 

служби надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій 

області (за згодою) 

 

- заступник голови 

комісії, начальник 

штабу з ліквідації 

наслідків 

надзвичайної 

ситуації; 

Завідувач сектору реагування на надзвичайні ситуації та 

ліквідації їх наслідків відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого 

комітету міської ради 

 

- секретар комісії 

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради, 

начальник фінансового управління виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради 

 

 

Начальник відділу з питань охорони, раціонального 

використання природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради 

 

 

Начальник відділу інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради 

 

 

Начальник Старокостянтинівського відділу поліції №1 

Хмельницького районного управління поліції Головного  

 



2 

Продовження додатка 2 

 

управління Національної поліції України у 

Хмельницькій області (за згодою) 

 

 

Начальник Старокостянтинівського міськміжрайонного 

відділу лабораторних досліджень ДУ «Хмельницький 

обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ 

України» (за згодою) 

 

 

Начальник Старокостянтинівського управління 

Головного управління Держпродспоживслужби у 

Хмельницькій області (за згодою) 

 

 

Начальник управління економіки виконавчого комітету 

міської ради 

 

 

Начальник управління житлово-комунального 

господарства та інфраструктури виконавчого комітету 

міської ради 

 

 

Начальник управління з розвитку аграрного сектору та 

сільських територій виконавчого комітету міської ради 

 

 

Начальник управління містобудування, архітектури та 

капітального будівництва виконавчого комітету міської 

ради 

 

 

Начальник управління охорони здоров’я та медичного 

забезпечення виконавчого комітету міської ради 

 

 

Начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради              підпис           Наталія ШАБЕЛЬНИК 


