
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_27 квітня 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____141/2021-р_____ 

 

 

Про здійснення контролю за 

недопущенням вилову водних 

біоресурсів у нерестовий період 

 

З метою охорони водних біоресурсів від вилову в нерестовий період, на 

підставі розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації 

від 24 березня 2021 року № 321/2021-р «Про посилення охорони водних 

біоресурсів під час нерестового періоду на водоймах Хмельницької області у 

2021 році», керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Утворити тимчасову комісію для здійснення контролю за 

недопущенням вилову водних біоресурсів у нерестовий період (далі - 

тимчасова комісія) у складі: 

 

ГУМЕНЮК 

Микола Іванович 

- завідувач-інспектор сектору інспекції з 

благоустрою відділу з питань охорони, 

раціонального використання природних 

ресурсів та благоустрою виконавчого комітету 

міської ради, голова комісії; 

 

НОСАЛЬ 

Юрій Євгенович 

- головний спеціаліст-юрисконсульт сектору 

інспекції з благоустрою відділу з питань 

охорони, раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради, секретар 

комісії; 

 

АТЛАСЮК  

Олег Вікторович 

- старший дільничний офіцер відділу поліції 

№ 1 Хмельницького районного управління 

поліції  Головного управління Національної 

поліції в Хмельницькій області (за згодою); 
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БАНАХ 

Леся Костянтинівна 

- головний спеціаліст-інспектор сектору 

інспекції з благоустрою відділу з питань 

охорони, раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради; 

 

ЗІМІН 

Роман Олександрович 

- старший дільничний офіцер відділу поліції  

№ 1 Хмельницького районного управління 

поліції Головного управління Національної 

поліції в Хмельницькій області (за згодою); 

 

МІЦКЕВИЧ 

Марія Віталіївна 

- начальник Старокостянтинівського 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби у Хмельницькій 

області (за згодою); 

 

НІКОЛАЙЧУК 

Ольга Петрівна 

- головний спеціаліст-інспектор сектору 

інспекції з благоустрою відділу з питань 

охорони, раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради; 

 

РУЗИЧ 

Микола Володимирович 

- директор Старокостянтинівської міжрайонної 

лабораторії Держпродспоживслужби у 

Хмельницькій області (за згодою); 

 

СОЛЯР 

Валентина Сергіївна 

- головний спеціаліст-інспектор сектору 

інспекції з благоустрою відділу з питань 

охорони, раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради; 

 

ЧЕРНЮК 

Олександр Васильович 

- начальник Старокостянтинівської районної 

державної лікарні ветеринарної медицини              

(за згодою); 

 

 - представник Державної екологічної інспекції 

у Хмельницькій області (за згодою); 

 

 - представник Управління Державного 

агентства рибного господарства у 

Хмельницькій області (за згодою). 
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2. Тимчасовій комісії проводити роботу з 27 квітня до 10 липня 2021 

року. 

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Валентина КАМІНСЬКА) виділяти кошти на придбання палива для 

забезпечення роботи тимчасової комісії. 

 

4.  Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО)  забезпечити сплату коштів. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 


