
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    11 березня 2021__ року                     Старокостянтинів                         № __73 пункт 3 

 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 

28 грудня 2017 року № 405 

 

 

З метою сприяння громадянам у вирішенні питань, з якими вони 

звертаються до виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, у 

зв’язку з кадровими змінами у структурі виконавчого комітету міської ради, 

керуючись статтею 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

Внести до рішення виконавчого комітету міської ради від 28 грудня        

2017 року № 405 «Про створення постійно діючої комісії з питань розгляду 

звернень громадян» зміни, виклавши додаток 2 до нього в новій редакції 

(додається). 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого  

комітету міської ради 

28 грудня 2017 року № 405 

(у редакції рішення виконавчого  

комітету міської ради  

11 березня 2021 року № 73 пункт 3) 

 

 

Склад  
постійно діючої комісії з питань розгляду звернень 

громадян при виконавчому комітеті Старокостянтинівської 

міської ради 

 

МЕЛЬНИЧУК 
Микола Степанович 

 

- міський голова, голова комісії; 

 

БОГАЧУК 
Володимир Васильович 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, 

заступник голови комісії; 

 

ЛУКАШУК 

Катерина Миколаївна  

- головний спеціаліст загального відділу 

виконавчого комітету міської ради, секретар 

комісії; 

 

АНДРІЙЧУК 
Ольга Петрівна 

 

 

- начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету міської ради; 

БОНДАР 

Любов Степанівна 

 

- начальник управління охорони здоров’я та 

медичного забезпечення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

БОРИКІН 
Олег Георгійович 

 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

БИЛИНА 
Руслан Олександрович 

 

- начальник управління містобудування, 

архітектури та капітального будівництва 

виконавчого комітету міської ради; 

 



 

 

ГНАТЮК 
Людмила Григорівна 
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- директор комунального некомерційного 

підприємства «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ІВАНОЩУК 
Олена Петрівна 

 

- начальник відділу з питань реєстрації місця 

проживання виконавчого комітету міської 

ради; 

 

КАМІНСЬКА 

Валентина Казимирівна 

 

 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, 

начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради; 

 

КОТ 
Наталія Євгеніївна 

 

- начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

 

КОШИК 

Микола Анатолійович 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

МИХАЛЬЧУК 

Лілія Василівна 

 

- начальник загального відділу виконавчого 

комітету міської ради; 

ОВЧАР 
Світлана Василівна 

- начальник управління житлово-

комунального господарства та 

інфраструктури виконавчого комітету 

міської ради; 

 

ПАСІЧНИК 
Анатолій Панасович 

 

- начальник управління освіти 

виконавчого комітету міської ради; 

 

 

СТУЧИНСЬКИЙ 
Сергій Анатолійович 

 

 

- начальник відділу поліції № 1 

Хмельницького районного управління поліції 

головного управління національної поліції 

України у Хмельницькій області (за згодою); 

 

ТАРАСЮК 

Валентина Яківна 

- начальник управління земельних ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 
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ТРОЯН 

Ольга Григорівна 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

 

ЧЕРНОВСЬКИЙ  

Сергій Григорович 

 

- начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету міської ради; 

ШАБЕЛЬНИК 
Наталія Іванівна 

 

- керуючий справами виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

ШВЕЦЬ 
Анатолій Іванович 

 

- директор комунального некомерційного 

підприємства «Старокостянтинівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ШЕВЧУК 

Вікторія Броніславівна 

 

- начальник відділу з питань охорони, 

раціонального використання природних 

ресурсів та благоустрою виконавчого 

комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради             підпис           Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 


