
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

Про створення комісії зі сприяння 

здійсненню контролю за додержанням 

нормативно-правових актів про охорону 

праці 

 

 

На виконання розпорядження голови Хмельницької обласної державної 

адміністрації від 26.05.2016 року №239/2016-р «Про створення обласної комісії зі 

сприяння здійсненню контролю за додержанням нормативно-правових актів про 

охорону праці», з метою активізації вирішення питань охорони праці на території міста 

та керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

Створити комісію зі сприяння здійсненню контролю за додержанням нормативно-

правових актів про охорону праці як консультативно-дорадчий орган при виконавчому 

комітеті міської ради у складі згідно з додатком.  

 

 

 

Міський голова                                                    підпис                                  М. Мельничук 

 

08 червня 2016 року  Старокостянтинів   №208/2016-р 

 
 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

08 червня 2016року №208/2016-р 

 

Склад 

комісії зі сприяння здійсненню контролю за додержанням нормативно-правових актів про 

охорону праці як консультативно-дорадчий орган при виконавчому комітеті міської ради 

 

Куць  

Григорій Йосипович 

- перший заступник міського голови, голова комісії; 

Шабельник  

Наталія Іванівна 

- начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, заступник голови 

комісії; 

Прокопчук  

Денис Юрійович 

- головний спеціаліст з питань охорони праці 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, секретар комісії; 

Більчук  

Юрій Петрович 

- завідувач відділу з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення виконавчого комітету 

міської ради; 

Бузинарчук  

Володимир Олександрович 

- заступник начальника управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради; 

Бурлаков  

Володимир Васильович 

- головний державний інспектор відділу нагляду в 

АПК та СКС Управління Держпраці у Хмельницькій 

області (за згодою);  

Гордійчук  

Володимир Володимирович 

- головний спеціаліст-експерт з умов праці управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради; 

Овчар  

Світлана Василівна 

- заступник начальника управління економіки 

виконавчого комітету міської ради; 

Павлюк  

Микола Степанович 

- начальник ВВД ФССНВ у Старокостянтинівському 

районі (за згодою); 

Поліщук  

Юрій Михайлович 

- завідувач відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради; 

Чиж  

Сергій Володимирович 

- начальник Старокостянтинівського районного 

сектору ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (за 

згодою). 

 
 

 

 

Секретар міської ради                                   підпис                                           О.Степанишин 

 


