
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

28 травня 2020  року                         Старокостянтинів                                      № ___105__ 

 

 

Про утворення спостережної комісії 

при виконавчому комітеті 

Старокостянтинівської міської ради, 

затвердження її складу 

 

 

З метою забезпечення належного виконання завдань та функцій 

спостережної комісії при виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської 

ради, відповідно до Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які 

відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі 

на певний строк», постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня           

2004 року № 429 «Про затвердження положень про спостережні комісії та 

піклувальні ради при спеціальних виховних установах», керуючись п. 1 ч. 2     

ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Утворити спостережну комісію при виконавчому комітеті 

Старокостянтинівської міської ради. 

 

2. Затвердити склад спостережної комісії при виконавчому комітеті 

Старокостянтинівської міської ради згідно з додатком. 

 

3. Визнати таким, що втратив чинність, п. 1 рішення виконавчого комітету 

міської ради від 13 квітня 2017 року № 115 «Про затвердження складу 

спостережної комісії при виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської 

ради». 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                        Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток  

до рішення виконавчого 
комітету міської ради 
28 травня 2020 року № 105 

 

Склад 

спостережної комісії при виконавчому комітеті 
Старокостянтинівської міської ради 

 

БОНДАРЧУК 

Тетяна Володимирівна 

 

- заступник міського голови, голова комісії; 

 

ВАЩУК  

Валентина Вікторівна 

- головний спеціаліст сектору з питань  юридично-

правової роботи управління  соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради, 

секретар комісії; 

 

ЛАНИК 

Юрій Дмитрович 

- настоятель парафії Святої Рівноапостольської 

Княгині Ольги УГКЦ м. Старокостянтинів 

Хмельницької області (за згодою); 
 

ПРОКАЗЮК 

Лідія Іванівна 

- голова Старокостянтинівського осередку  

громадської організації Всеукраїнського товариства 

«Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка (за згодою); 

 

ТОМЧУК 

Олександр Вікторович 
- начальник управління у справах сім’ї та молоді  

виконавчого комітету міської ради; 

 

ФЕСУН  

Леся Едуардівна 

- директор Старокостянтинівської міськрайонної 

філії Хмельницького обласного центру зайнятості 

(за згодою);  

 

ЧЕПУРНА  
Тетяна Петрівна 

 

- начальник  відділу координації суб’єктів, що 

надають соціальні послуги управління  соціального  

захисту  населення виконавчого комітету міської 

ради; 
 

ЧЕРНОВСЬКИЙ 

Сергій Григорович 

- начальник служби у справах дітей виконавчого 

комітету міської ради; 

 

ЧОРНОУЗ 

Олександр Петрович 

- голова Старокостянтинівської міської спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів - інтернаціоналістів) 

(за згодою) 

 

Керуючий справами                        підпис                                  Валентина ЯНЗЮК 


