
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

    28 жовтня 2020___ року                    Старокостянтинів                         №       293/2020-р_____ 

 

 

Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 17 січня 2020 року 

№ 9/2020-р 

 

 

На підставі листа Старокостянтинівського об’єднаного міського 

військового комісаріату, який зареєстрований у виконавчому комітеті міської 

ради 27 жовтня 2020 року за № 47/12-36-2189/2020, керуючись статтею 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

Внести до розпорядження міського голови від 17 січня 2020 року              

№ 9/2020-р «Про організацію військово-облікової роботи в 2020 році» зміни: 

1) викласти план проведення перевірок стану військового обліку на 

підприємствах, в установах та організаціях міста Старокостянтинова в         

2020 році в новій редакції (додається); 

2) викласти пункт 7 у такій редакції: 

«7. Створити комісію з питань перевірки стану військового обліку на 

підприємствах, в установах та організаціях, що знаходяться на території міста 

Старокостянтинова, в 2020 році у складі згідно з додатком 7.»; 

3) викласти пункт 10 у такій редакції: 

«10. Завідувачу господарської групи виконавчого комітету міської ради 

Роману МАРЧУКУ виділити транспортний засіб для забезпечення перевірки.». 

У зв’язку з цим пункт 10 вважати пунктом 11. 

 

 

 

Міський голова                               підпис                             Микола МЕЛЬНИЧУК 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

17 січня 2020 року № 9/2020-р 

(у редакції розпорядження міського голови  

28 жовтня 2020 року № 293/2020-р) 
 

 

 

План проведення перевірок стану військового обліку  

на підприємствах, в установах та організаціях міста Старокостянтинова в 2020 році 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Державне підприємство «Старокостянтинівське 

лісове господарство» 
         29    

2 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Блок 

майстер Україна» 
         29    

3 
Дочірнє підприємство «Старокостянтинівський 

молочний завод» 
         29    

4 
Комунальне підприємство комбінат комунальних 

підприємств Старокостянтинівської міської ради  
         29    
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5 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Старокостянтинівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Старокостянтинівської 

районної ради Хмельницької області 

         29    

6 

Комунальне підприємство по експлуатації 

теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради 

         29    

7 
Комунальне підприємство водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» 
         29    

8 

Комунальне підприємство «Ремонтно-будівне 

шляхове підприємство» Старокостянтинівської 

міської ради 

         29    

9 Приватне підприємство «Агросервіс»          29    

10 
Старокостянтинівська житлово-експлуатаційна 

контора 
         29    

11 
Старокостянтинівський район електричних мереж 

акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» 
         29    

12 20 - дистанція колії шляху (ПЧ - 20)           03   

13 
ДП «Старокостянтинівський завод залізобетонних 

шпал» 
          03   

14 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Нідерландсько-українське спільне підприємство 

«Верват Україна ЛТД» 

          03   

15 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Омега» 
          03   

16 Товариство з обмеженою відповідальністю           03   
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 «Мегатекс Індастріал»              

17 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Старокостянтинівський олійноекстракційний 

завод» 

          03   

18 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Агромоторсервіс» 
          04   

19 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Старокостянтинівцукор» 
          04   

20 

Управління освіти виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницької 

області 

          04   

21 Старокостянтинівський професійний ліцей           04   

22 Редакція газети «Наше місто»           04   

23 Редакція газети «Життя Старокостянтинівщини»           04   

24 

Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради 

          04   

25 

19 державна пожежно-рятувальна частина 

Головного управління державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області 

          04   

26 Військова частина А2502           05   

27 Військова частина А0598           05   

28 Військова частина А3267           05   

29 Військова частина А4009           05   

30 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Альфа-газ» 
          10   
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31 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Автотранспортне підприємство «НАРС» 
          10   

32 

Старокостянтинівське управління державної 

казначейської служби України Хмельницької 

області 

          10   

33 Мале комунальне підприємство «Міськсвітло»           10   

34 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Дантур» 
          10   

35 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

«Лідер-Случ» 
          10   

36 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Гуртовня лідер» 
          10   

37 
Товариство з обмеженою відповідальністю    

«Авто СТ» 
          11   

38 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Ясен-

Поділля» 
          11   

39 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Мегаполіс-А» 
          11   

40 Приватне підприємство «мотель «Фієста»           11   

41 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Скорк» 
          11   

42 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Мегаполіс-М» 
          11   

43 Приватне підприємство «Піт-стоп ойл»           11   

44 
Приватне підприємство «Лисенко Ігор 

Володимирович» 
          11   
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45 Приватне підприємство «Адоніс-Стар»           11   

 

 

 

Керуючий справами                                      підпис                                                   Валентина ЯНЗЮК



 

Додаток 7 

до розпорядження міського голови 

17 січня 2020 року № 9/2020-р  

(у редакції розпорядження 

міського голови  

28 жовтня 2020 року № 293/2020-р) 

 

Склад комісії 

з питань перевірки стану військового обліку в державних органах, органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що 

знаходяться на території міста Старокостянтинова, в 2020 році 

 

КОШИК 

Микола Анатолійович 

 

- заступник міського голови, голова комісії; 

 

ГАЄВСЬКА  

Людмила Сергіївна 

 

- інспектор відділу кадрів комунального 

некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівский центр надання первинної 

медико-санітарної допомоги» (за згодою); 

 

ГОРБАЧ 

Олена Володимирівна 

- головний спеціаліст управління освіти 

виконавчого комітету міської ради; 

 

КУЗЬМИЧ 

Олександр Олександрович 

 

- майор, начальник відділення військового обліку 

і бронювання сержантів і солдатів запасу 

Старокостянтинівського об’єднаного міського 

військового комісаріату (за згодою); 

 

КОТОВСЬКИЙ  

Ярослав Вікторович 

- лейтенант, старший офіцер відділення 

військового обліку і бронювання сержантів і 

солдатів запасу Старокостянтинівського 

об’єднаного міського військового комісаріату (за 

згодою); 

 

МІХНОВСЬКИЙ  

Володимир Володимирович 

- майор, заступник військового комісара, 

начальник мобілізаційного відділення 

Старокостянтинівського об’єднаного міського 

військового комісаріату (за згодою); 

 

ПЕТІН  

Іван Миколайович 

- капітан, начальник відділення офіцерів запасу і 

кадрів Старокостянтинівського об’єднаного 

міського військового комісаріату (за згодою);  

 

РИБАЧУК 

Олег Анатолійович 

- майор, заступник військового комісара, 

начальник відділення комплектування  



 

2 

 

Продовження додатка 7 

 

 Старокостянтинівського об’єднаного міського 

військового комісаріату (за згодою). 

 

 

 

Керуючий справами                                                                       Валентина 

ЯНЗЮК 

 
 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 


