
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

25 травня  2018 року  Старокостянтинів   № 183/2018-р 

 

Про внесення змін до 

розпорядження міського голови від 

19 липня 2016 року № 265/2016-р 
 

 

У зв’язку із кадровими змінами у виконавчому комітеті міської ради, 

особового складу Старокостянтинівського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції у Хмельницькій області та Старокостянтинівського 

міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в 

Хмельницькій області, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

Внести зміни до розпорядження міського голови від 19 липня 2016 року 

№ 265/2016-р «Про створення робочої групи з питань упорядкування вуличної 

торгівлі та ліквідації і запобігання виникнення стихійної торгівлі в 

м. Старокостянтинів», виклавши п. 1 в наступній редакції: 

«1. Створити робочу групу з питань упорядкування вуличної торгівлі та 

ліквідації і запобігання виникнення стихійної торгівлі в м. Старокостянтинів у 

складі: 

 

Богачук  

Володимир Васильович 

- перший заступник міського голови, голова робочої 

групи; 

Грозян  

Іван Михайлович 

- начальник управління економіки виконавчого 

комітету міської ради, заступник голови робочої 

групи; 

Пеньковська  

Валентина Вікторівна 

- завідувач відділу торгівлі, побутового 

обслуговування та захисту прав споживачів 

управління економіки виконавчого комітету міської 

ради, секретар робочої групи; 

Бондарчук  

Микола Володимирович 

- дільничний офіцер поліції, молодший лейтенант 

поліції Старокостянтинівського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в 
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 Хмельницькій області (за згодою); 

Єрмолаєва  

Ірина Дмитрівна 

- головний спеціаліст відділу безпечності 

харчових продуктів та ветеринарної медицини 

Старокостянтинівського міськрайонного 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Хмельницькій області 

(за згодою); 

Ковальчук  

Юлія Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу торгівлі, побутового 

обслуговування та захисту прав споживачів 

управління економіки виконавчого комітету 

міської ради; 

Онищук  

Олександр Васильович 

- старший дільничний офіцер поліції, лейтенант 

поліції Старокостянтинівського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в 

Хмельницькій області (за згодою); 

Рибак 

Лариса Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу з питань охорони, 

раціонального використання природних ресурсів 

та благоустрою виконавчого комітету міської 

ради; 

Сікорський  

Олексій Ігорович 

- дільничний офіцер поліції, лейтенант поліції 

Старокостянтинівського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Хмельницькій 

області (за згодою); 

Супрун 

Віталій Олександрович 

- дільничний офіцер поліції, лейтенант поліції 

Старокостянтинівського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Хмельницькій 

області (за згодою)». 

 

 

 

Міський голова                              підпис                                       М. Мельничук 

 


