
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Старокостянтинів 
 

08 червня  2018 року  РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 201/2018-р 

 

Про внесення змін до 

розпорядження міського 

голови від 04 лютого 2011 року 

№ 55/2011-р 
 

 

У зв’язку з кадровими змінами у виконавчому комітеті 

Старокостянтинівської міської ради та органах державної влади, керуючись  

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

 

Внести зміни до розпорядження міського голови від 04 лютого 2011 року 

№ 55/2011-р «Про створення міської тимчасової комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій 

та інших соціальних виплат», виклавши додаток 1 до нього у новій редакції 

(додається). 

 

 

 

Міський голова                                      підпис                             М. Мельничук



Додаток 

до розпорядження міського голови 

04 лютого 2011 року № 55/2011-р 

(у редакції розпорядження міського голови 

08 червня 2018 року № 201/2018-р) 

 

 

Склад  

міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної 

плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 

 

Камінська 

Валентина Казимирівна 

 

 

- заступник міського голови, начальник 

фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради, голова комісії; 

Бузинарчук 

Володимир Олександрович 

 

 

 

 

- заступник начальника, начальник відділу з 

питань праці та соціально-трудових відносин 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, секретар 

комісії; 

Василик 

Василь Миколайович 

 

 

 

- начальник Старокостянтинівського відділення 

управління виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування України в Хмельницькій 

області (за згодою); 

Гавриловський 

Олександр Миколайович 

 

 

 

- завідувач відділу з питань сприяння діяльності 

депутатів, голова первинної профспілкової 

організації працівників виконавчого комітету 

міської ради; 

Грозян 

Іван Михайлович 

 

- начальник управління економіки виконавчого 

комітету міської ради; 

Деркач 

Віталій Олександрович 

 

 

 

- головний спеціаліст-інспектор праці відділу з 

питань праці та соціально-трудових відносин 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

Квятківська 

Марія Францівна 

 

- перший заступник начальника головного 

управління Пенсійного фонду України в 

Хмельницькій області (за згодою); 



 2 

Продовження додатка 

 

Коломієць 

Марія Василівна 

 

 

 

- заступник начальника Красилівської 

об’єднаної державної податкової інспекції – 

начальник Старокостянтинівського відділення (за 

згодою); 

Лукашук 

Віталій Васильович 

 

 

 

- начальник Старокостянтинівського районного 

відділу державної виконавчої служби України 

головного територіального управління юстиції в 

Хмельницькій області (за згодою); 

Нестерук 

Наталія Іванівна 

 

- начальник управління статистики у 

Старокостянтинівському районі (за згодою); 

Фесун 

Леся Едуардівна 

 

- директор Старокостянтинівського 

міськрайонного центру зайнятості (за згодою); 

Шабельник 

Наталія Іванівна 

- начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами                                підпис                             В. Янзюк 


