
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

   25 листопада_2021__ року                     Старокостянтинів                         № __384 пункт 3__ 

 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради 

від 11 серпня 2016 року № 260 

 

 

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

керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

Внести до рішення виконавчого комітету міської ради від 11 серпня             

2016 року № 260 «Про затвердження Положення про опікунську раду та її 

складу при виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради» зміни, 

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

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 11 серпня 2016 року № 260                     

(у редакції рішення виконавчого 

комітету міської ради  

25 листопада 2021 року № 384 пункт 3) 

 
 

 

Склад  

опікунської ради при виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради 

 

МЕЛЬНИЧУК 

Микола Степанович 

- - міський голова, голова опікунської ради; 

 

 

ТРОЯН  

Ольга Григорівна 

 

- - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, 

заступник голови опікунської ради; 

 

ВАЩУК 

Валентина Вікторівна  

 

- - головний спеціаліст сектору з питань 

юридично-правової роботи управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради, секретар опікунської 

ради; 

 

БАЛЯСНИЙ 

Сергій Павлович 

 

- - начальник сектору превенції відділу 

поліції № 1 Хмельницького районного 

управління поліції Головного управління 

Національної поліції (за згодою); 

 

БОНДАР                     

Любов Степанівна 

 

- - начальник управління охорони здоров’я та 

медичного забезпечення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

ВАСЬКОВЕЦЬКА 

Алла Вікторівна 

 

- - директор Старокостянтинівського 

міського Кризового центру; 

КУТЕЙНІКОВА 

Аліна Дмитрівна  

 

- - завідувач сектору з питань запобігання та 

виявлення корупції юридичного відділу 

виконавчого комітету міської ради; 

 

НИЖНИК 

Віталій Андрійович 

 

- - заступник голови міського осередку 

Всеукраїнської громадської організації 

«Союз. Чорнобиль. України» (за згодою); 
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Продовження додатка 

 

НІКОЛАЙЧУК 

Аліна Петрівна 

- - завідувач сектору з питань юридично - 

правової роботи управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету 

міської ради; 

 

ПУРИК  

Інна Олександрівна 

 

- - директор територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) виконавчого комітету 

міської ради;  

 

СТОРОЖУК 

Юрій Олексійович 

 

- - депутат Старокостянтинівської міської 

ради                       (за згодою); 

ЧЕПЕЛЮК 

Наталія Анатоліївна 

 

- - начальник відділу координації суб'єктів, 

що надають соціальні послуги управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

ШАХРАЙ 

Надія Олександрівна 

 

- - голова територіальної первинної 

організації Українського товариства сліпих 

(за згодою). 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету    

Старокостянтинівської міської ради          підпис               Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 


