
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_22 квітня 2021___ року                 Старокостянтинів                       № __130/2021-р____ 

 

 

Про утворення оперативного 

штабу щодо протидії пожежам на 

території Старокостянтинівської 

міської територіальної громади 

 

З метою забезпечення пожежної безпеки у природних екосистемах, лісових 

масивах, лісопаркових зонах та населених пунктах, розташованих у лісових 

масивах, координації дій підприємств, установ та організацій, розташованих та 

території Старокостянтинівської міської територіальної громади, щодо 

проведення заходів з попередження та мінімізації можливих негативних 

наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежною небезпекою, на 

виконання розпорядження голови Хмельницької обласної державної 

адміністрації від 25 березня 2021 року № 326/2021-р «Про утворення обласного 

оперативного штабу щодо протидії пожежам», керуючись статтею 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Утворити оперативний штаб щодо протидії пожежам на території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади у складі згідно з 

додатком. 

 

2. Забезпечити виконання Плану дій щодо запобігання виникненню 

пожеж у природних екосистемах на території області у 2021 році. 

 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови 

від 23 березня 2020 року № 88/2020-р «Про утворення міського оперативного 

штабу щодо протидії пожежам у 2020 році». 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 



Додаток 

до розпорядження міського голови  

22 квітня 2021 року № 130/2021-р 

 

 

Склад  

оперативного штабу щодо протидії пожежам на території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади 

 

БОГАЧУК  

Володимир Васильович  

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської 

ради, керівник оперативного штабу; 

 

ЧИЖ  

Сергій Володимирович  

- начальник Старокостянтинівського 

районного сектору Головного управління 

Державної служби з надзвичайних 

ситуацій у Хмельницькій області, 

заступник керівника оперативного штабу 

(за згодою); 

 

ГРАЧУК 

Юрій Дмитрович 

- директор Державного підприємства 

«Старокостянтинівський лісгосп» (за 

згодою); 

 

КАМІНСЬКА 

Валентина Казимирівна 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, 

начальник фінансового управління 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

МИХАЛЕЧКО  

Ігор Миколайович 

- начальник відділу з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення виконавчого комітету 

міської ради; 

 

ОВЧАР 

Іван Васильович  

- начальник управління з розвитку 

аграрного сектору та сільських територій 

виконавчого комітету міської ради; 

 

СТУЧИНСЬКИЙ  

Сергій Анатолійович 

- начальник Старокостянтинівського 

відділу поліції № 1 Хмельницького 

районного управління Головного 

управління Національної поліції в 

Хмельницькій області (за згодою); 



 

 

ТАЩУК 

Віктор Іванович 

2 

 

- директор комунального підприємства 

«Ремонтно-будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ШЕВЧУК 

Вікторія Броніславівна 

- начальник відділу з питань охорони, 

раціонального використання природних 

ресурсів та благоустрою виконавчого 

комітету міської ради. 

 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради            підпис             Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 
 


