
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

 

26 липня 2017 року  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

           Старокостянтинів   

 

№ 267/2017-р 

 

 

Про проведення громадських слухань 

 

 

З метою інформування громадськості міста Старокостянтинова, отримання пропозицій 

та зауважень з питання реалізації проекту по будівництву комплексу з переробки твердих 

побутових відходів з елементами дегазації та рекультивації існуючого полігону видалення 

відходів Старокостянтинівського комбінату комунальних підприємств, відповідно до 

розпорядження міського голови від 12 липня 2017 року №183/2017-рв «Про надання 

частини чергової відпустки та невикористаної частини чергової відпустки Мельничуку М.С. 

та надання права першого підпису Богачуку В.В.», керуючись ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Провести 01 серпня 2017 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Старокостянтинівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (м. Старокостянтинів, вул. Острозького, 40) громадські слухання на 

тему: «Будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів з елементами 

дегазації та рекультивації існуючого полігону видалення відходів Старокостянтинівського 

комбінату комунальних підприємств». 

 

2. Утворити та затвердити наступний склад Дорадчого комітету з проведення 

громадських слухань на тему: «Будівництво комплексу з переробки твердих побутових 

відходів з елементами дегазації та рекультивації існуючого полігону видалення відходів 

Старокостянтинівського комбінату комунальних підприємств»: 

 
Богачук  
Володимир Васильович 

- перший заступник міського голови, голова Дорадчого 

комітету; 
Грозян  
Іван Михайлович 

- начальник управління економіки виконавчого комітету 

міської ради, заступник голови Дорадчого комітету; 

Булич  
Володимир Євгенович 

- начальник Старокостянтинівського комбінату 

комунальних підприємств, член Дорадчого комітету; 
Гаврилюк  
Світлана Олексіївна 

- в.о. завідувача відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради, член Дорадчого комітету; 

Пономарьов  
Сергій Вікторович 

- депутат Старокостянтинівської міської ради, член 

Дорадчого комітету; 
Стецюк  
Петро Петрович 

- завідувач юридично-житлового відділу виконавчого 

комітету міської ради, член Дорадчого комітету; 

Шевчук  
Віта Броніславівна 

- завідувач відділу з питань охорони, раціонального 

використання природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради, член Дорадчого комітету; 
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Шевчук  
Олександр Олексійович 

- депутат Старокостянтинівської міської ради, член 

Дорадчого комітету. 

 

 
 

3. Відповідальним за організацію та проведення громадських слухань визначити 

першого заступника міського голови Богачука В.В. 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                     підпис                                                          В.Богачук 


