
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_12 травня 2021___ року                    Старокостянтинів                       № ____161/2021-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 

статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

Внести 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» зміни, виклавши додаток 1 у новій редакції  

(додається). 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 

 



 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

04 лютого 2011 року № 55/2011-р 

(у редакції розпорядження міського 

голови 12 травня 2021 року № 161/2021-р)  

 

Склад 

міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної 

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

виплат 

 

ТРОЯН 

Ольга Григорівна 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської 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, заступник голови комісії; 

 

ДЕРКАЧ  

Віталій Олександрович 

- завідувач сектору-інспектор праці з 

питань додержання законодавства про 

працю 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 

- начальник відділу забезпечення 

діяльності міської ради виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської 

ради, голова первинної профспілкової 

організації працівників виконавчого 

комітету міської ради; 
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Продовження додатка 

 

ГОЛЮК  

Надія Вікторівна 

- начальник Красилівського відділу 

податків і зборів з фізичних осіб та 

проведення камеральних перевірок 

Головного управління державної 

податкової служби у Хмельницькій 

області (за згодою); 

 

КОТ 

Наталія Євгеніївна 

- начальник управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

КРІЛЬ 

Людмила Анатоліївна 

- начальник відділу доходів фінансового 

управління виконавчого комітету міської 

ради; 

 

ЛУКАШУК  

Віталій Васильович 

- начальник Старокостянтинівського 

районного відділу державної виконавчої 

служби Центрально-Західного 

міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 

(за згодою); 

 

ПАСІЧНИК 

Альона Сергіївна 

- начальник управління економіки 

виконавчого комітету міської ради; 

 

ФЕСУН 

Леся Едуардівна 

- директор Старокостянтинівської філії 

Хмельницького обласного центру 

зайнятості (за згодою). 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради               підпис         Наталія ШАБЕЛЬНИК 
 


