
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

22 березня 2019 року  Старокостянтинів   № 99/2019-р 

 

Про створення тимчасової комісії для 

здійснення контролю за недопущенням 

спалювання сухої рослинності або її 

залишків, побутового сміття 
 

 

З метою охорони атмосферного повітря від забруднення, забезпечення 

права громадян міста на безпечне для життя і здоров’я довкілля, керуючись  

ст. 39 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1.  Створити тимчасову комісію для здійснення контролю за 

недопущенням спалювання сухої рослинності або її залишків, побутового 

сміття у складі: 

 

Шевчук 

Вікторія Броніславівна 

 

 

 

Мороз  

Ірина Миколаївна 

 

 

 

 

Більчук 

Юрій Петрови 

 

 

- завідувач відділу з питань охорони, 

раціонального використання природних 

ресурсів та благоустрою виконавчого комітету 

міської ради, голова комісії; 

 

- головний спеціаліст відділу з питань 

охорони, раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради, секретар 

комісії; 

 

- завідувач відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

Бондарчук 

Микола Володимирович 

 

 

- дільничий офіцер поліції 

Старокостянтинівського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції 

України в Хмельницькій області (за згодою); 
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Козак 

Олександр Олександрович 

 

 

 

Оніщук 

Олександр Васильович 

 

 

 

Рибак 

Лариса Володимирівна 

 

 

 

Цибульський 

Михайло Леонідович 

 

 

 

- головний інспектор 

Старокостянтинівського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції 

України в Хмельницькій області (за згодою); 

 

- дільничий офіцер поліції 

Старокостянтинівського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції 

України в Хмельницькій області (за згодою); 

 

- головний спеціаліст відділу з питань 

охорони, раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради; 

 

- провідний інспектор 

Старокостянтинівського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції 

України в Хмельницькій області (за згодою); 

 

2.  Роботу комісії проводити з 25 березня 2019 року по 31 жовтня 2019 

року. 

 

3.  Господарській групі виконавчого комітету міської ради (Марчук Р.І.), 

відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради   

(Авраменко Л.Г.) виділяти автомобіль та пальне для забезпечення роботи 

комісії. 

 

4.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Богачука В.В. 

 

 

 

Міський голова                            підпис                                          М. Мельничук 

 


