
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    26 серпня _2021__ року                     Старокостянтинів                         № __277_ 

 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради 

від 25 лютого 2021 року № 51 

 

 

 

У зв’язку з кадровими змінами в структурі виконавчого комітету міської 

ради, відповідно до розпорядження міського голови від 20 серпня 2021 року           

№ 128/2021-рв «Про відрядження Олександра ДУШЕНКА, Миколи 

МЕЛЬНИЧУКА», керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

Внести до рішення виконавчого комітету міської ради від 25 лютого      

2021 року № 51 «Про порядок надання грошової допомоги соціально 

незахищеним верствам населення Старокостянтинівської міської 

територіальної громади» зміни, виклавши додаток 2 до нього в новій редакції 

(додається). 

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради           підпис              Володимир БОГАЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 25 лютого 2021 року № 51 

(у редакції рішення виконавчого 

комітету міської ради   

26 серпня 2021 року № 277)  

 

Склад 

комісії з визначення доцільності та розміру грошової допомоги соціально 

незахищеним верствам населення 

 

КАМІНСЬКА 

Валентина Казимирівна 

- заступник міського голови з питань                                                                       

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, начальник 

фінансового управління виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради, голова 

комісії; 

БОГАЧУК                        

Володимир Васильович   

- заступник міського голови з питань                                                                    

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, заступник 

голови комісії; 

КОЛОДИНСЬКА 

Оксана Леонідівна 

- заступник начальника відділу обслуговування 

осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, секретар 

комісії; 

БИЛИНА 

Руслан Олександрович 

- начальник управління містобудування, 

архітектури та капітального будівництва 

виконавчого комітету міської ради; 

ВАТАЩУК 

Леся Миколаївна 

- завідувач сектору з питань юридично-

правової роботи управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради; 

ДЕНЕГА 

Олександр Володимирович 

- начальник Старокостянтинівської житлово-

експлуатаційної контори; 

ДУШЕНКО 

Олександр Сергійович 

- директор комунального підприємства по 

експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» Старокостянтинівської міської 

ради; 

КОТ 

Наталія Євгеніївна 

- начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради; 



2 

Продовження додатка 2 

 

ПАСІЧНИК 

Анатолій Панасович 

- депутат Старокостянтинівської міської ради  

(за згодою); 

ПРОКОПЮК 

Сергій Іванович 

- начальник відділу енергоменеджменту та 

інфраструктури управління житлово-

комунального господарства та інфраструктури 

виконавчого комітету міської ради; 

ПУРИК 

Інна Олександрівна 

- директор територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

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 

 


