
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

23 березня 2020__ року                     Старокостянтинів                      № ____86/2020-р____ 

 

 

Про створення тимчасової комісії 

для проведення перевірок об’єктів 

водопостачання та водовідведення 

м. Старокостянтинів 

 

 

На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від  

13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної 

безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби СOVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS–CoV-2», відповідно до листа 

Старокостянтинівського міськрайонного управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, який зареєстрований у 

виконавчому комітеті міської ради 18 березня 2020 року за № 47/1173-37/2020, 

керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Утворити тимчасову комісію для проведення перевірок об’єктів 

водопостачання та водовідведення м. Старокостянтинів у складі згідно з 

додатком. 

 

2. Комісії до 01 травня 2020 року провести перевірки об’єктів 

водопостачання та водовідведення м. Старокостянтинів про що скласти 

відповідний акт. 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

 

Міський голова                            підпис                                Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток 

до розпорядження міського голови 

23 березня 2020 року № 86/202020-р 

  

 

 

Склад 

тимчасової комісії для проведення перевірок об’єктів водопостачання та 

водовідведення м. Старокостянтинів 

 

БОГАЧУК  

Володимир Васильович 

 

- перший заступник міського голови, голова 

комісії; 

 

МИХАЛЕЧКО 

Ігор Миколайович 

 

- завідувач відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, секретар 

комісії; 

 

БОЛЬНИХ 

Галина Миколаївна 

 

 

- заступник начальника управління – начальник 

відділу державного нагляду за дотримання 

санітарного законодавства 

Старокостянтинівського міськрайонного 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Хмельницькій області 

(за згодою); 

 

БОРИСЕНКО 

Микола Миколайович 

 

- заступник начальника Старокостянтинівського 

комбінату комунальних підприємств; 

 

ВЕЛЬМА 

Людмила Юріївна 

 

- головний спеціаліст відділу з питань 

промисловості, житлово-комунального 

господарства, транспорту та зв’язку управління 

економіки виконавчого комітету міської ради; 

 

ЛІЩУК 

Віра Пилипівна 

 

- провідний фахівець відділу державного 

нагляду за дотримання санітарного законодавства 

Старокостянтинівського міськрайонного 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Хмельницькій області 

(за згодою); 

 

МОРОЗ 

Ігор Володимирович 

 

- головний інженер комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал»; 
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Продовження додатка 

 

ШЕВЧУК 

Вікторія Броніславівна 

 

- завідувач відділу з питань охорони, 

раціонального використання природних ресурсів 

та благоустрою виконавчого комітету міської 

ради. 

 

 

 

Керуючий справами                            підпис                               Валентина ЯНЗЮК 

 

 


