
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

06 серпня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 233/2019–р 

 

 

Про створення тимчасової комісії з 

визначення місць розташування 

контейнерних майданчиків на 

території міста 
 

 

З метою визначення місць розташування контейнерних майданчиків на 

території міста, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Державними санітарними нормами та правилами 

утримання територій населених місць, які затверджені наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року  № 145: 

 

1. Створити тимчасову комісію з визначення місць розташування 

контейнерних майданчиків на території міста у складі: 

 

Богачук  

Володимир Васильович 

- перший заступник міського голови, голова 

тимчасової комісії; 

Шевчук 

Вікторія Броніславівна 

 

- завідувач відділу з питань охорони, 

раціонального використання природних 

ресурсів та благоустрою виконавчого комітету 

міської ради, секретар тимчасової комісії; 

Бабюк 

Василь Михайлович 

- начальник відділу державного архітектурно-

будівельного контролю виконавчого комітету 

міської ради; 

Булич 

Володимир Євгенійович 

- начальник Старокостянтинівського комбінату 

комунальних підприємств; 

Денега 

Олександр Володимирович 

- начальник Старокостянтинівської житлово-

експлуатаційної контори;  

Душенко 

Олександр Сергійович 

 

- директор Старокостянтинівського 

комунального підприємства по експлуатації 

теплового господарства «Тепловик»; 
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Лактіонов 

Олександр Дмитрович 

- директор Старокостянтинівського 

комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал»; 

Лактіонов 

Тарас Олександрович 

- старший майстер санітарної очистки міста 

Старокостянтинівського комбінату комунальних 

підприємств; 

Лізавчук 

Василь Васильович 

- головний інженер Старокостянтинівського 

відділення акціонерного товариства 

«Хмельницькгаз» (за згодою); 

Перун 

Сергій Олегович 

- головний інженер Старокостянтинівського 

району електричних мереж акціонерного 

товариства «Хмельницькобленерго» (за згодою); 

Поліщук  

Юрій Михайлович 

- завідувач відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету міської ради; 

Слободенюк 

Леонід Миколайович 

- начальник Старокостянтинівського 

міськрайонного управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Хмельницькій області (за згодою); 

Тарасюк 

Валентина Яківна 

- завідувач відділу з питань регулювання 

земельних відносин виконавчого комітету 

міської ради; 

Тащук 

Віктор Іванович 

- начальник Старокостянтинівського 

комунального ремонтно-будівного шляхового 

підприємства. 

 

2. Тимчасовій комісії до 01 жовтня 2019 року визначити місця 

розташування контейнерних майданчиків на території міста. 

 

3. Про результати роботи комісії проінформувати міського голову до           

15 жовтня 2019 року. 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Богачука В.В. 

 

 

 

Міський голова                                      підпис                                  М. Мельничук 

 


