
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

   09 вересня _2021__ року                     Старокостянтинів                         № __306 пункт 2 

 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради 

від 04 квітня 2019 року № 114 

 

 

 

У зв’язку із кадровими змінами в структурних підрозділах виконавчого 

комітету міської ради, органах виконавчої влади, керуючись статтею 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

Внести до рішення виконавчого комітету міської ради від                                       

04 квітня 2019 року № 114 «Про створення міжвідомчої робочої групи з питань 

протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі» зміни, 

виклавши додаток 1 до нього в новій редакції (додається). 

 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

04 квітня 2019 року № 114 

(у редакції рішення виконавчого 

комітету міської ради  

09 вересня 2021 року № 306 пункт 2) 

 

Склад 

міжвідомчої робочої групи 

з питань запобігання та протидії домашньому насильству 

та насильству за ознакою статі 

 

ТРОЯН 

Ольга Григорівна 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, голова 

міжвідомчої робочої групи;  

КОТ 

Наталія Євгеніївна 

- начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради, 

заступник голови міжвідомчої робочої групи;  

ВАСЬКОВЕЦЬКА  

Алла Вікторівна 

- директор Старокостянтинівського міського 

Кризового центру, секретар  міжвідомчої 

робочої групи;  

БАЛЯСНИЙ 

Сергій Павлович  

- начальник сектору превенції 

Старокостянтинівського відділу поліції № 1 

Хмельницького районного управління поліції 

Головного управління Національної поліції в 

Хмельницькій області, підполковник поліції 

(за згодою);  

БОНДАР  

Любов Степанівна 

- начальник управління охорони здоров’я та 

медичного забезпечення виконавчого комітету 

міської ради; 

БОРОВИК 

Олександра Олександрівна 

- заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Старокостянтинівського 

місцевого центру з надання безоплатної 

правової допомоги (за згодою); 

ВАСИЛЕНКО 

Олена Миколаївна 

- прокурор Хмельницької окружної 

прокуратури (за згодою); 
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Продовження додатка 1 

КОЗАЧУК 

Ольга Олексіївна  

 

-  начальник Старокостянтинівського 

міськрайонного сектору філії Державної 

установи «Центр пробації» у Хмельницькій 

області, підполковник внутрішньої служби (за 

згодою);  

КУЧЕРУК 

Сергій Сильвестрович 

- директор Старокостянтинівського аграрно-

промислового ліцею (за згодою);  

ПОБЕРЕЖНЯК 

Галина Михайлівна 

 

- заступник начальника відділу повної 

загальної середньої освіти управління освіти 

виконавчого комітету міської ради;  

РАДЧЕНКО 

Євгенія Олександрівна 

-  старший інспектор сектору ювенальної 

превенції відділу превенції Хмельницького 

районного  управління поліції Головного 

управління  Національної поліції в 

Хмельницькій області, старший лейтенант 

поліції (за згодою); 

СТОРОЖУК 

Олена Олександрівна 

- головний спеціаліст служби у справах 

дітей виконавчого комітету міської ради;  

ТРЕТЯК 

Любов Борисівна 

- завідувач сектору з питань соціальної 

роботи з сім’ями, дітьми та молоддю відділу 

координації суб’єктів, що надають соціальні 

послуги управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради; 

ЧЕПЕЛЮК  

Наталія Анатоліївна 

- начальник відділу координації суб’єктів, 

що надають соціальні послуги управління 

соціального захисту  населення виконавчого 

комітету міської ради;  

ЧЕПУРНА 

Тетяна Петрівна 

  

- заступник начальника управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради;  

ШАБЕЛЬНИК 

Наталія Іванівна   

- керуючий справами виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради.  

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради         підпис                Наталія ШАБЕЛЬНИК 


