
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

17 березня 2020__ року                     Старокостянтинів                      № ____82/2020-р____ 

 

 

Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 03 березня 2020 

року № 65/2020-р 

 

 

На виконання протокольного рішення тимчасової протиепідемічної комісії 

від 27 лютого 2020 року щодо запобігання занесенню та поширенню на 

території Хмельницької області гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом 2019 – nCoV, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

Внести зміни до розпорядження міського голови від 03 березня 2020 року 

№ 65 «Створення міського оперативного штабу щодо запобігання занесенню та 

поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019 – 

nCoV, в м. Старокостянтинів» зміни, виклавши додаток до нього в новій 

редакції (додається). 

 

 

 

Міський голова                            підпис                                Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток 

до розпорядження міського голови 

03 березня 2020 року № 65/202020-р 

(у редакції розпорядження міського 

голови 

17 березня 2020 року № 82/2020-р) 

 

Склад 

 міського оперативного штабу щодо запобігання занесенню та поширенню 

гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019 – nCoV, 

 в м. Старокостянтинів 

 

МЕЛЬНИЧУК  

Микола Степанович 

- міський голова, керівник штабу; 

 

БОГАЧУК  

Володимир Васильович 

 

 

- перший заступник міського голови, заступник 

керівника штабу; 

МИХАЛЕЧКО 

Ігор Миколайович 

- завідувач відділу з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення виконавчого 

комітету міської ради, секретар штабу; 

 

БЛІЩ 

Сергій Степанович 

 

- завідувач відділу інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

БОЛЬНИХ 

Галина Миколаївна 

 

 

- заступник начальника управління – начальник 

відділу державного нагляду за дотримання 

санітарного законодавства Старокостянтинівського 

міськрайонного управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Хмельницькій області 

(за згодою); 

 

ГЛАДУН 

Володимир Іванович 

 

- директор – редактор міського радіомовлення; 

 

 

ЛУЖЕЦЬКИЙ 

Віктор Богданович 

 

- начальник Центру телекомунікаційних послуг           

№ 151 СЛД м. Старокостянтинів Хмельницької 

філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою); 

 

ПАСІЧНИК  

Анатолій Панасович 

 

- начальник управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

 

САЛІПА 

Дмитро Григорович 

 

- виконувач обов’язків директора комунального 

некомерційного підприємства  
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Продовження додатка 

 

 «Старокостянтинівська центральна районна 

лікарня» Старокостянтинівської районної ради 

Хмельницької області (за згодою); 

 

СЛОБОДЯНЮК 

Леонід Миколайович 

 

- начальник Старокостянтинівського 

міськрайонного управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Хмельницькій області 

(за згодою); 

СТУПНІЦЬКИЙ 

Дмитро Петрович 

- завідувач Старокостянтинівського районного 

лабораторного відділення ДУ «Хмельницький 

центр МОЗ України» (за згодою); 

 

ТАЩУК 

Віктор Іванович 

 

- начальник Старокостянтинівського комунального 

ремонтно-будівного шляхового підприємства; 

 

ТУРЧАНОВСЬКИЙ 

Олег Петрович 

 

- завідувач Старокостянтинівської підстанції 

Хмельницького обласного центра екстреної  

медичної допомоги та медицини катастроф (за 

згодою); 

 

ЧУБЕНКО 

Анатолій Васильович 

 

- начальник Старокостянтинівського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції у 

Хмельницькій області (за згодою); 

 

ЧИЖ 

Сергій Володимирович 

 

- начальник Старокостянтинівського РС ГУ ДСНС 

України у Хмельницькій області (за згодою); 

 

ШАБЕЛЬНИК 

Наталія Іванівна 

 

- начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради; 

 

ШВЕЦЬ 

Анатолій Іванович 

 

- директор комунального некомерційного 

підприємства «Старокостянтинівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Старокостянтинівської районної ради 

Хмельницької області (за згодою); 

 

ШЕВЧУК 

Вікторія Броніславівна 

 

 

- завідувач відділу з питань охорони, раціонального 

використання природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради. 

 

 

Керуючий справами                             підпис                              Валентина ЯНЗЮК 


