
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_25 серпня 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____274/2021-р_____ 

 

 

Про затвердження складу ради з питань 

безпечної життєдіяльності населення 

при виконавчому комітеті міської ради 

 

 

У зв’язку із кадровими змінами в структурних підрозділах виконавчого 

комітету міської ради та органах виконавчої влади, з метою активізації 

вирішення питань безпечної життєдіяльності на території громади та 

керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Затвердити склад ради з питань безпечної життєдіяльності населення 

при виконавчому комітеті міської ради згідно з додатком.  

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови 

від 01 грудня 2017 року № 417/2017-р «Про затвердження складу ради з питань 

безпечної життєдіяльності населення при виконавчому комітеті міської ради». 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток  

до розпорядження міського голови 

25 серпня 2021 року № 274/2021-р 

  

 

Склад ради  

з питань безпечної життєдіяльності населення при виконавчому комітеті 

міської ради 

 

БОГАЧУК 

Володимир Васильович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, голова 

ради; 

 

ТРОЯН 

Ольга Григорівна 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, заступник 

голови ради; 

 

ОРДИНАТ 

Людмила Миколаївна 

- головний спеціаліст відділу з питань праці 

та соціально-трудових відносин управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради, секретар ради; 

 

БУЗИНАРЧУК 

Володимир Олександрович 

- заступник начальника, начальник відділу з 

питань праці та соціально-трудових відносин 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

ВАСИЛИК 

Василь Миколайович 

- начальник Старокостянтинівського 

відділення управління виконавчої дирекції 

Фонду соціального страхування України в 

Хмельницькій області (за згодою); 

 

ГОРДІЙЧУК 

Володимир Володимирович 

- головний спеціаліст-експерт з умов праці 

відділу з питань праці та соціально-трудових 

відносин управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради; 

 

КОТ 

Наталія Євгеніївна 

- начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради; 

 

МИХАЛЕЧКО 

Ігор Миколайович 

- начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 



2 

Продовження додатка 

 

МІЦКЕВИЧ 

Марія Віталіївна 

- начальник відділу державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства 

управління Держпродспоживслужби в місті 

Старокостянтинові (за згодою); 

 

ОВЧАР 

Світлана Василівна 

- начальник управління житлово-

комунального господарства та інфраструктури 

виконавчого комітету  міської ради; 

 

ЦИБУЛЬСЬКИЙ 

Михайло Леонідович 

- головний інспектор відділу запобігання 

надзвичайним ситуаціям Хмельницького 

районного управління  Головного управління 

Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Хмельницькій області (за згодою). 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради         підпис              Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 
 


