
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_24 березня 2021___ року                    Старокостянтинів                       № ____97/2021-р_____ 

 

 

Про організацію озеленення 

території Старокостянтинівської 

міської територіальної громади 

 

 

З метою озеленення територій населених пунктів Старокостянтинівської 

міської територіальної громади, керуючись статтею 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Створити тимчасову комісію для організації озеленення території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади (далі – тимчасова 

комісія) у складі: 

 

БОГАЧУК  

Володимир Васильович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради, голова комісії;  

 

ШЕВЧУК  

Вікторія Броніславівна 

- начальник відділу з питань охорони, 

раціонального використання природних ресурсів 

та благоустрою виконавчого комітету міської 

ради, секретар комісії; 

 

БИЛИНА  

Руслан Олександрович 

- начальник управління містобудування, 

архітектури та капітального будівництва 

виконавчого комітету міської ради; 

 

БОНДАР  

Ірина Василівна  

- головний спеціаліст відділу з питань охорони, 

раціонального використання природних ресурсів 

та благоустрою виконавчого комітету міської 

ради; 

 

БОРИЩУК  

Лариса Михайлівна 

- начальник господарської групи управління 

освіти виконавчого комітету міської ради; 
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БУЛИЧ  

Володимир Євгенійович 

- начальник комунального підприємства 

комбінату комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ГАВРИЛЮК  

Світлана Олексіївна 

- начальник служби містобудівного кадастру 

управління містобудування, архітектури та 

капітального будівництва виконавчого комітету 

міської ради; 

 

ДЕНЕГА  

Олександр Володимирович 

 

- начальник Старокостянтинівської житлово–

експлуатаційної контори; 

КАМІНСЬКА  

Валентина Казимирівна 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянівської міської ради, начальник 

фінансового управління виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

НИЖНИК  

Шамсет Мугдинівна 

- майстер з озеленення комунального 

підприємства «Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» Старокостянтинівської міської 

ради; 

 

ТАЩУК  

Віктор Іванович 

- директор комунального підприємства 

«Ремонтно-будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради. 

 

2. Тимчасовій комісії розробити заходи з озеленення території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади до 20 квітня 2021 року. 

 

3. Відділу з питань охорони, раціонального використання природних 

ресурсів та благоустрою виконавчого комітету міської ради (Вікторія 

ШЕВЧУК) розроблені заходи довести до керівників підприємств, установ, 

організацій, мешканців Старокостянтинівської міської територіальної громади 

та спільно з відділом інформаційного забезпечення виконавчого комітету 

міської ради (Сергій БЛІЩ) інформувати мешканців Старокостянтинівської 

міської територіальної громади про їх виконання. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради Володимира БОГАЧУКА. 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 


