
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__11 квітня  2022__ року           м. Старокостянтинів                      № ___90/2022–р__ 

 

Про робочу групу з вивчення 

цінової ситуації на території 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади 

 

З метою вивчення цінової ситуації на території Старокостянтинівської 

міської територіальної громади на ринках та в закладах роздрібної торгівлі та 

забезпечення цінової стабільності, керуючись Законом України «Про правовий 

режим воєнного стану»,  постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 

2022 року № 223 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 25 грудня 1996 року № 1548», статтею 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Утворити робочу групу з вивчення цінової ситуації на території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади у складі: 

 

КОШИК  

Микола Анатолійович   

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, голова 

робочої групи; 

 

ПАСІЧНИК  

Альона Сергіївна 

- начальник управління економіки 

виконавчого комітету міської ради, заступник 

голови робочої групи; 

 

ПЕНЬКОВСЬКА  

Валентина Вікторівна 

- начальник відділу споживчого ринку та 

підприємництва управління економіки 

виконавчого комітету міської ради, секретар 

робочої групи; 

 

ГОРОДОВИЙ  

Іван Борисович  

- заступник начальника відділу безпечності 

харчової продукції та ветеринарної медицини 

Старокостянтинівського управління 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в Хмельницькій 

області (за згодою); 
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ЄРМОЛАЄВА 

Ірина Дмитрівна 

- головний спеціаліст 

Старокостянтинівського управління 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в Хмельницькій 

області (за згодою); 

 

МІЦКЕВИЧ  

Марія Віталіївна 

- начальник Старокостянтинівського 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Хмельницькій 

області (за згодою); 

 

ОСТАПЮК 

Валентина Дмитрівна 

- головний спеціаліст відділу споживчого 

ринку та підприємництва управління 

економіки виконавчого комітету міської ради. 

 

2. Робочій групі в межах компетенції забезпечити вивчення цінової ситуації 

на основні продовольчі товари, дотримання вимог законодавства щодо 

ціноутворення, правил торгівлі, стану якості та безпечності продукції.  

 

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

від 18 листопада 2014 року № 315/2014-р «Про створення робочої групи з 

вивчення цінової ситуації та проведення моніторингу стану використання 

торгівельних місць на ринках та закладах роздрібної торгівлі». 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради Миколу КОШИКА. 

 

 

 

 

Міський голова                           підпис                             Микола МЕЛЬНИЧУК 


