
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_ 03 серпня   2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____252/2021-р_____ 

 

 

Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 08 лютого 2010 року 

№ 35/2010-р 

 

 

У зв’язку із кадровими змінами у виконавчому комітеті 

Старокостянтинівської міської ради, з метою моніторингу обсягів, якості та 

вартості наданих житлово-комунальних послуг, розгляду питань погашення 

заборгованості за житлово-комунальні послуги, проведення відповідної 

роз’яснювальної роботи серед населення, інформування населення про 

механізм реструктуризації заборгованості з оплати житлово- комунальних 

послуг, відповідно до розпорядження міського голови від 19 липня 2021 року 

№ 318/2021-рв «Про надання частини чергової відпустки Миколі 

МЕЛЬНИЧУКУ та надання права першого підпису Володимиру БОГАЧУКУ», 

керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

Внести до розпорядження міського голови від 08 лютого 2010 року            

№ 35/2010-р «Про створення комісії з моніторингу обсягів, якості та вартості 

наданих житлово-комунальних послуг, розгляду питань погашення 

заборгованості за житлово-комунальні послуги, надання допомоги громадянам 

в оформлені субсидії, проведення відповідної роз’яснювальної роботи серед 

населення» зміни, виклавши пункт 1 у такій редакції: 

 

«1. Створити комісію з моніторингу обсягів, якості та вартості наданих  

житлово-комунальних послуг, розгляду питань погашення заборгованості за 

житлово- комунальні послуги, надання допомоги громадянам в оформлені 

субсидії, проведення відповідної роз’яснювальної роботи серед населення у 

складі: 

 

БОГАЧУК 

Володимир Васильович 
 заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, голова комісії; 
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ОВЧАР 

Світлана Василівна 
 начальник управління житлово-комунального 

господарства та інфраструктури виконавчого  

комітету Старокостянтинівської міської ради, 

заступник голови комісії; 

 

ВЕЛЬМА 

Людмила Юріївна 

 

 головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства управління житлово-

комунального господарства та інфраструктури 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради, секретар комісії; 

 

АБРАМЧУК 

Тетяна Іванівна 
 менеджер зі збуту Старокостянтинівського 

відділу продажів ТОВ «Хмельницькгаз збут» (за 

згодою); 

 

ВАСЮРА 

Олена Володимирівна 
 старший бухгалтер  абонентського відділу 

Старокостянтинівської житлово-експлуатаційної 

контори; 

 

ГАЄВСЬКА 

Світлана Василівна 
 керівник групи по роботі з побутовими  

споживачами Старокостянтинівського центру 

обслуговування клієнтів ТОВ 

«Хмельницькенергозбут» (за згодою); 

 

ГАДАЙЧУК 

Катерина Іванівна 
 завідувач абонентського відділу комунального 

підприємства комбінату комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ДРАЧУК 

Людмила Станіславівна 
 заступник директора Старокостянтинівської 

міськрайонної філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості (за згодою);  

 

КУХАР 

Любов Павлівна 
 старший майстер сектору побутових 

споживачів Старокостянтинівського відділу АТ 

«Хмельницькгаз» (за згодою); 

 

ЛАВРЕНЮК 

Олена Василівна 
 головний спеціаліст сектору з питань 

запобігання та виявлення корупції юридичного 

відділу виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

МЕДВЕДЧУК 

Оксана Василівна 
 юрисконсульт комунального підприємства по 

експлуатації теплового господарства «Тепловик»  
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 Старокостянтинівської міської ради; 

ОСІЄВСЬКА 

Олена Михайлівна 
 начальник абонентського відділу 

комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ЧОРНА 

Оксана Володимирівна 
 начальник відділу грошових виплат                     

та компенсацій управління соціального               

захисту населення виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради». 

 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради                  підпис       Володимир БОГАЧУК 
 


