
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__06 лютого 2020___ року                     Старокостянтинів                         № ______32/2020-р____ 

 

 

Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 28 грудня      

2017 року № 454/2017-р 

 

 

На підставі ст. 33 Кодексу цивільного захисту України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841 «Про затвердження 

Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», у зв’язку з 

кадровими змінами у виконавчому комітеті міської ради, КНП 

«Старокостянтинівська центральна районна лікарня», керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

Внести до розпорядження міського голови від 28 грудня 2017 року            

№ 454/2017-р «Про місцеву евакоприймальну комісію при виконавчому 

комітеті Старокостянтинівської міської ради», зміни, виклавши додаток 2 в 

новій редакції (додається). 

 

 

 

Міський голова                               підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток 2 

до розпорядження міського 

голови 

28 грудня 2017 року № 454/2017-р 

(у редакції розпорядження 

міського голови  

06 лютого 2020 року № 32/2020-р) 

 

Склад 

місцевої евакоприймальної комісії  

 

БОГАЧУК 

Володимир Васильович 

 

- перший заступник міського голови, голова 

комісії; 

ЯНЗЮК  

Валентина Миколаївна 

 

- керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради, заступник голови комісії; 

МИХАЛЕЧКО 

Ігор Миколайович 

 

- завідувач відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, секретар 

комісії; 

 

АВРАМЕНКО 

Людмила Григорівна 

 

- завідувач відділу бухгалтерського обліку 

виконавчого комітету міської ради; 

БЛІЩ 

Сергій Степанович 

- завідувач відділу інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

ГАВРИЛОВСЬКИЙ 

Олександр Миколайович 

 

- завідувач відділу сприяння діяльності 

депутатів виконавчого комітету міської ради; 

ГЕРАСИМЧУК 

Олександр Володимирович 

 

- заступник начальника Старокостянтинівського 

відділу поліції Головного управління 

національної поліції України в Хмельницькій 

області (за згодою); 

 

ГИЛЮК  

Анжеліка Володимирівна 

 

- завідувач організаційно-контрольного відділу 

виконавчого комітету міської ради; 

ГРОЗЯН 

Іван Михайлович 

 

- начальник управління економіки виконавчого 

комітету міської ради; 

ДЕНЕГА 

Олександр Володимирович 

- начальник Старокостянтинівської житлово-

експлуатаційної контори; 

 

ІВАНОЩУК - завідувач відділу реєстрації місця проживання  



 

 

Олена Петрівна 
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виконавчого комітету міської ради; 

 

КАМІНСЬКА 

Валентина Казимирівна 

 

- заступник міського голови, начальник 

фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради; 

 

КОЗЛОВ 

Олександр Анатолійович 

 

- головний спеціаліст відділу реєстрації місця 

проживання виконавчого комітету міської ради; 

 

КОНДРАТЮК  

Ігор Борисович 

- в.о. голови Старокостянтинівської міської 

спілки пасажирських перевізників (за згодою); 

 

КОТ 

Наталія Євгенівна 

 

- директор територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

виконавчого комітету міської ради; 

 

ЛУЖЕЦЬКИЙ 

Віктор Богданович 

 

 

- начальник Центру телекомунікаційних послуг 

№ 151 СЛД № 1 м. Старокостянтинів 

Хмельницької філії ПАТ «Укртелеком» (за 

згодою); 

 

МАРЧУК 

Роман Іванович 

 

- завідувач господарством виконавчого комітету 

міської ради; 

МИХАЛЬЧУК 

Лілія Василівна 

 

- завідувач загального відділу виконавчого 

комітету міської ради; 

ПАСІЧНИК 

Анатолій Панасович 

 

- начальник управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

ПЕНЬКОВСЬКА  

Валентна Вікторівна 

 

 

- завідувач відділу торгівлі, побутового 

обслуговування та захисту прав споживачів 

управління економіки виконавчого комітету 

міської ради; 

 

РОДЮК 

Людмила Михайлівна 

 

- головний спеціаліст відділу реєстрації місця 

проживання виконавчого комітету міської ради; 

 

СТАДНІК 

Віктор Петрович 

 

 

- завідувач відділу оборонно-мобілізаційної, 

режимно-секретної роботи та зв’язку з 

правоохоронними органами виконавчого 

комітету міської ради; 

 

 



 

 

СТОРОЖУК 

Іван Вікторович 
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- завідувач відділу з питань фізичної культури і 

спорту виконавчого комітету міської ради; 

 

ЧЕСАКОВ 

Сергій Анатолійович 

 

- заступник директора КНП 

«Старокостянтинівська центральна районна 

лікарня» (за згодою); 

 

ЧИЖ 

Сергій Володимирович 

 

- начальник Старокостянтинівського РС ГУ 

ДСНС України в Хмельницькій області (за 

згодою); 

 

ШАБЕЛЬНИК 

Наталія Іванівна 

- начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами                      підпис                                    Валентина ЯНЗЮК 


