
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

02 жовтня  2019 року  Старокостянтинів   № 299/2019-р 

 

Про створення робочої групи щодо 

можливості та перспективи утворення 

спільного (міськрайонного) центру 

надання адміністративних послуг на 

базі приміщення діючого центру 

надання адміністративних послуг 

Старокостянтинівської районної 

державної адміністрації 

 

 

З метою покращення якості надання адміністративних послуг для 

населення та набуття громадою статусу учасника Програми «U-LEAD з 

Європою», яка передбачає залучення міжнародних коштів на підтримку 

створення/модернізації центрів надання адміністративних послуг, відповідно до 

Указу Президента України від 04.09.2019 № 647/2019 «Про деякі заходи із 

забезпечення надання якісних публічних послуг», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 08.09.2015 № 924-р «Про затвердження перспективного 

плану формування територій громад Хмельницької області», враховуючи 

доручення Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного 

розвитку і торгівлі України від 02.08.2019 № 48689/292/1-12 щодо сприяння 

створенню центрів надання адміністративних послуг при органах місцевого 

самоврядування, налагодженню ефективної співпраці між органами місцевого 

самоврядування (у тому числі ОТГ) та районними державними 

адміністраціями, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

Створити робочу групу щодо можливості та перспективи утворення 

спільного (міськрайонного) центру надання адміністративних послуг на базі 

приміщення діючого центру надання адміністративних послуг 

Старокостянтинівської районної державної адміністрації згідно з додатком. 

 

Міський голова                                 підпис                                        М. Мельничук



Додаток  

до розпорядження міського голови  

від 02 жовтня 2019 рік № 299/2019-р 

 

Склад 

робочої групи щодо можливості та перспективи утворення спільного 

(міськрайонного) центру надання адміністративних послуг на базі 

приміщення діючого центру надання адміністративних послуг 

Старокостянтинівської районної державної адміністрації 

 

Мельничук 

Микола Степанович 

- міський голова, голова робочої групи; 

 

Богачук 

Володимир Васильович 

 

- перший заступник міського голови, заступник 

голови робочої групи; 

 

Коржук 

Юрій Іванович 

 

- начальник центру надання адміністративних 

послуг, адміністратор виконавчого комітету 

міської ради, секретар робочої групи; 

 

Андрійчук 

Ольга Петрівна 

 

Бойчук 

Валентина 

Володимирівна 

 

- завідувач юридично-житлового відділу 

виконавчого комітету міської ради; 

 

- начальник юридичного відділу апарату 

районної державної адміністрації (за згодою); 

 

Камінська 

Валентина Казимирівна 

 

- заступник міського голови, начальник 

фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради; 

 

Кулєшова 

Лілія Леонідівна 

 

- начальник відділу фінансово-господарського 

забезпечення апарату районної державної 

адміністрації (за згодою); 

 

Нечепоренко 

Оксана Юріївна 

 

- завідувач юридичного відділу районної ради 

(за згодою); 



 

 

Опанчук 

Людмила Федорівна 

2 

 

- начальник відділу надання адміністративних 

послуг районної державної адміністрації (за 

згодою); 

 

Янзюк 

Валентина Миколаївна 

 

- керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами                              підпис                                             В. Янзюк 


