
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_17 січня 2021___ року                    Старокостянтинів                       № ____44/2021-р_____ 

 

 

Про внесення змін до 

розпорядження міського голови 

від 13 січня 2021 року № 3/2021-р 

 

 

На підставі листа військового комісара Старокостянтинівського 

об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки, який зареєстрований у виконавчому комітеті міської ради 11 лютого 

2021 року за № 47/679-34/2021, керуючись статтею 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»:  

 

Внести до розпорядження міського голови від 13 січня 2021 року                 

№ 3/2021-р «Про проведення приписки громадян України 2004 року 

народження до призовної дільниці в 2021 році» зміни, виклавши додаток 1 та 

додаток 2 до нього в новій редакції (додаються). 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



 

Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

13 січня 2021 року № 3/2021-р. 

(у редакції розпорядження міського голови  

17 лютого 2021 року № 44/2021-р) 

 

 

Склад міської комісії 

з питань приписки громадян до призовної дільниці 

 

МЕДВЕДЧУК 

Володимир Володимирович 

 

- -  військовий комісар 

Старокостянтинівського об’єднаного 

міського територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки, 

голова комісії (за згодою); 

 

ПРОСКУРІВСЬКА  

Алла Пилипівна 

 

 

- -  медична сестра комунального 

некомерційного підприємства  

«Старокостянтинівська багатопрофільна 

лікарня», секретар комісії (за згодою); 

 

ЛАВРЕНЮК 

Олена Максимівна 

 

 

- заступник начальника управління освіти 

виконавчого комітету міської ради; 

САЛІПА 

Дмитро Григорович 

- заступник директора з експертизи 

тимчасової непрацездатності комунального 

некомерційного підприємства  

«Старокостянтинівська багатопрофільна 

лікарня» (за згодою); 

 

ТОМЧУК  

Олександр Вікторович 

 

- завідувач сектору молодіжної політики 

відділу молоді та спорту виконавчого 

комітету міської ради; 

 

ШИШКІН  

Іван Іванович 

 

- начальник сектору реагування 

патрульної поліції, відділу поліції № 1 

Хмельницького районного управління 

поліції Головного управління національної 

поліції в Хмельницькій області (за згодою). 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтингівської міської ради         підпис              Наталія ШАБЕЛЬНИК 



 

Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

13 січня 2021 року № 3/2021-р. 

(у редакції розпорядження міського голови 

17 лютого 2021 року № 44/2021-р) 

 

 

Резервний склад міської комісії 

з питань приписки громадян до призовної дільниці 

 

ПОЛІЩУК  

Віталій Володимирович 

 

- заступник військового комісара з питань 

територіальної оборони 

Старокостянтинівського об’єднаного 

міського територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки, 

голова комісії (за згодою); 

 

ДРОНЬ  

Ольга Валеріївна 

- медична сестра комунального 

некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська багатопрофільна 

лікарня», секретар комісії (за згодою); 

 

ВОРОБЧУК  

Володимир Васильович 

 

- лікар інфекціоніст кабінету «Довіра», 

комунального некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська багатопрофільна 

лікарня» (за згодою); 

 

ГОЛОВНЯ  

Ігор Борисович  

 

- методист управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

 

НЕЧИПОРУК  

Катерина Олександрівна 

- старший інспектор з кадрового 

забезпечення відділу поліції № 1 

Хмельницького районного управління 

поліції Головного управління національної 

поліції в Хмельницькій області (за згодою); 

 

ТРЕТЯК  

Любов Борисівна 

 

- завідувач сектору з питань соціальної 

роботи з сім’ями, дітьми та молоддю відділу 

координації суб’єктів, що надають послуги, 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради. 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради          підпис            Наталія ШАБЕЛЬНИК 


