
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

29 березня 2018 року  РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

Старокостянтинів   

№ 104/2018–р 

 

Про створення тимчасової комісії по 

обстеженню магазинів, торгівельних 

точок з продажу товарів бувших у 

використанні, які знаходяться на 

території м. Старокостянтинів 
 

На виконання доручення прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. від 

19 лютого 2018 року № 6568/0/1-18 за результатами зустрічі прем’єр-міністра 

України з керівниками підприємств легкої промисловості щодо запобігання 

виникнення та розповсюдження захворювань серед людей, які використовують 

товари завезені з інших країн бувші у використанні, враховуючи лист 

Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області щодо 

створення комісії для проведення обстеження магазинів, торгівельних точок з 

продажу товарів бувших у використанні, який зареєстрований у виконавчому 

комітеті міської ради 23 березня 2018 року за № 39/1303-01-13/2018, 

керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Створити тимчасову комісію для проведення обстеження магазинів, 

торгівельних точок з продажу товарів бувших у використанні, які знаходяться 

на території м. Старокостянтинів, у складі: 

 

Богачук 

Володимир Васильович 

- перший заступник міського голови, голова комісії; 

Грозян  

Іван Михайлович 

- начальник управління економіки виконавчого 

комітету міської ради, заступник голови комісії; 

Пеньковська 

Валентина Вікторівна 

- завідувач відділу торгівлі, побутового 

обслуговування та захисту прав споживачів 

управління економіки виконавчого комітету міської 

ради, секретар комісії; 
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Больних 

Галина Миколаївна 

- начальник відділу державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства 

Старокостянтинівського міськрайонного управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в 

Хмельницікій області; 

Ковальчук  

Юлія Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу торгівлі, побутового 

обслуговування та захисту прав споживачів 

управління економіки виконавчого комітету міської 

ради; 

Ліщук 

Віра Пилипівна 

- провідний фахівець відділу державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства 

Старокостянтинівського міськрайонного управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в 

Хмельницькій області. 

 

2. Комісії до 19 квітня 2018 року провести обстеження магазинів, 

торгівельних точок з продажу товарів бувших у використанні, які знаходяться 

на території м. Старокостянтинів, про результати інформувати міського 

голову. 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Богачука В.В. 

 
 

 

 

Міський голова                                     підпис                                 М. Мельничук 

 


