
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    25 березня_2021__ року                     Старокостянтинів                         № __86 пункт 2__ 

 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради 

від 23 липня 2020 року № 154 

 

 

У зв’язку із кадровими змінами у виконавчому комітеті міської ради, 

керуючись пунктом 6 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

Внести до рішення виконавчого комітету міської ради від 23 липня                  

2020 року № 154 «Про утворення комісії з питань формування пропозицій щодо 

потреби в субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, 

будівельно - ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення 

житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа, затвердження положення про неї та її складу» зміни, виклавши додаток 1 

до нього в новій редакції (додається). 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради  

23 липня 2020 року № 154  

(у редакції рішення виконавчого комітету 

міської ради  

25 березня 2021 року № 86 пункт 2) 

 

Склад комісії                                                                                                                             

з питань формування пропозицій щодо потреби в субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 
 

 

КАМІНСЬКА 

Валентина Казимирівна 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради, голова комісії; 
 

ЧЕРНОВСЬКИЙ 

Сергій Григорович 

- начальник служби у справах дітей виконавчого 

комітету міської ради, заступник голови комісії; 
 

ВАЩУК  

Валентина Вікторівна 

- головний спеціаліст сектору з питань 

юридично-правової роботи управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради, секретар комісії; 
 

АНДРІЙЧУК  

Ольга Петрівна 

- начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету міської ради; 
 

АНТОНЮК  

Іван Володимирович 

- засновник і керівник благодійного фонду   «У 

нас чужих дітей не буває» (за згодою); 
 

БІЛОКІННА 

Любов Іванівна 

- завідувач відділу опіки та піклування над 

дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування служби у справах дітей 

виконавчого комітету міської ради; 
 

КИСЛА  

Олена Миколаївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

виплат - головний бухгалтер управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 



 

 

 

КОТ  

Наталія Євгеніївна 

2 

Продовження додатка 1 
 

- начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради; 
 

КУТЕЙНІКОВА 

Аліна Дмитрівна 

- завідувач сектору з питань запобігання та 

виявлення корупції юридичного 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; 
 

ПОЛІЩУК 

Юрій Михайлович 

- заступник начальника управління, начальник 

відділу містобудування та архітектури управління 

містобудування, архітектури та капітального 

будівництва 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; 
 

ТРОЯН 

Ольга Григорівна 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради. 
 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради              підпис           Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 


