
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

13 листопада 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 344/2019–р 

 

 

Про утворення міського оперативного 

штабу із координації дій щодо 

попередження та ліквідації можливих 

надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий 

період 2019/2020 років 
 

На виконання розпорядження голови Хмельницької обласної державної 

адміністрації від 25.10.2019 № 752/2019-р «Про утворення обласного 

оперативного штабу із координації дій щодо попередження та ліквідації 

можливих надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 2019/2020 року», 

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

 

1. Утворити міський оперативний штаб із координації дій щодо 

попередження та ліквідації можливих надзвичайних ситуацій в осінньо-

зимовий період 2019/2020 років у складі згідно з додатком. 

 

2. Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення виконавчого комітету міської ради (Юрій БІЛЬЧУК) забезпечити: 

1) відпрацювання необхідної інформаційно-довідкової документації 

штабу; 

2) координацію дій спеціалізованих служб цивільного захисту міста, 

підприємств, установ та організацій з ліквідації можливих надзвичайних 

ситуацій; 

3) оперативне скликання та проведення засідань штабу при загрозі або 

виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ускладненням погодних 

умов, та у разі критичного зниження температури повітря під час зимового 

періоду. 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

Міський голова                        підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

13 листопада 2019 року № 344/2019-р 

 

Склад 

міського оперативного штабу із координації дій щодо попередження та 

ліквідації можливих надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період  

2019/2020 років 

 

БОГАЧУК 

Володимир Васильович 

- перший заступник міського голови, керівник 

штабу; 

 

ЧИЖ 

Сергій Володимирович 

 

- начальник Старокостянтинівського 

районного сектору Головного управління 

Державної служби з надзвичайних ситуацій в 

Хмельницькій області, заступник керівника 

штабу (за згодою); 

 

БІЛЬЧУК 

Юрій Петрович 

 

- завідувач відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, секретар 

штабу; 

 

БУЛИЧ 

Володимир Євгенійович 

 

- начальник Старокостянтинівського 

комбінату комунальних підприємств; 

 

ДЕНЕГА 

Олександр Володимирович 

 

- начальник Старокостянтинівської житлово-

експлуатаційної контори; 

 

ДУШЕНКО 

Олександр Сергійович 

 

 

- директор комунального підприємства по 

експлуатації теплового господарства 

«Тепловик»; 

 

ЗАЛЕВСЬКИЙ 

Олексій Володимирович 

 

- начальник ВП «Старокостянтинівський 

район електричних мереж» (за згодою); 

 

ЛАКТІОНОВ 

Олександр Дмитрович 

 

 

- директор комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал»; 

 

ПАСІЧНИК 

Анатолій Панасович 

 

- начальник управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

 

САВЧЕНКО 

Олег Васильович 

 

- директор Старокостянтинівського відділення 

ПАТ «Хмельницькгаз» (за згодою); 



 

 

 

 

ТАЩУК 

Віктор Іванович 

2 

 

Продовження додатка 

 

- начальник комунального ремонтно-

будівного шляхового підприємства; 

 

ЧУБЕНКО 

Анатолій Васильович 

 

- начальник Старокостянтинівського відділу 

поліції Головного управління Національної 

поліції у Хмельницькій області (за згодою); 

 

ШАБЕЛЬНИК 

Наталія Іванівна 

 

- начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами                        підпис                              Валентина ЯНЗЮК 

 


