
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_   09 вересня  2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____306/2021-р_____ 

 

 

Про визначення структурного підрозділу координатором заходів 

у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі та призначення відповідальних осіб 

за забезпечення своєчасного та ефективного вжиття заходів та 

протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі  

 

 

Відповідно до пунктів 2 та 4 статті 8 Закону України від                               

07 грудня   2017 року № 2229-VІІІ «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», статтей 23, 24 постанови Кабінету Міністрів України від               

22 серпня 2018 року № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, що 

здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі», керуючись статею 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 
 

1. Визначити управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради (Наталія КОТ) координатором заходів у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. 
 

2. Персональну відповідальність за забезпечення своєчасного та 

ефективного вжиття заходів у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі на території старостинських округів 

покласти на старост старостинських округів Старокостянтинівської міської 

територіальної громади згідно з додатком. 
 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради Ольгу ТРОЯН. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток 

До розпорядження міського голови 

09 вересня 2021 року № 306/2021-р 

Список 

персонально відповідальних старост старостинських округів за забезпечення 

своєчасного та ефективного вжиття заходів у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі на території 

старостинських округів Старокостянтинівської міської територіальної громади 

 

БОРУК 

Галина Яківна 

 

- староста Вербородинського 

старостинського округу; 

 

ВОРОНІНА 

Валентина Володимирівна 

 

- староста Веснянського старостинського 

округу; 

 

ГАЄВСЬКИЙ 

Іван Анатолійович 

 

- староста Григорівського 

старостинського округу; 

 

ГАЛЬОМА 

Микола Олександрович 

 

- староста Капустинського 

старостинського округу; 

 

ГРИГОРЧУК 

Микола Іванович 

 

- староста Березненського старостиського 

округу; 

 

ДЗЮМ 

Оксана Іванівна 

 

- староста Великочернятинського 

старостинського округу; 

 

ДЯЧУК 

Сергій Анатолійович 

 

- староста Радковецького старостинського 

округу; 

 

КИРИЛЮК 

Василь Йосипович 

 

- староста Стецьківського 

старостинського округу;  

 

КОВАЛЬЧУК 

Василь Михайлович 

 

- староста Росолівецького 

старостинського округу; 

 

КОНДРАТЮК  

Ірина Володимирівна 

 

- староста Пашковецького 

старостинського округу; 

 

КОТ 

Андрій Володимирович 

- староста Великомацевицького  

старостинського округу;  
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Продовження додатка 

 

КОЦЮК 

Володимир Володимирович 

 

- староста Пеньківського 

старостинського округу; 

 

КРИМЛОВ 

Микола Анатолійович 

 

- староста Красносільського 

старостинськогго округу; 

 

ЛЕВЧУК 

Петро Васильович 

 

- староста Губчанського 

старостинського округу; 

 

МАЗУРУК 

Олександр Васильович 

 

- староста Самчиківського 

старостинського округу; 

 

МЕЛЬНИЧУК 

Галина Михайлівна 

 

- староста Волице-

Керекешинського старостинського 

округу; 

 

ПЕТРУК 

Микола Ананійович 

 

- староста Огіївського 

старостинського округу; 

 

ПРОСТАК 

Анатолій Сергійович 

 

- староста Баглаївського 

старостинского округу; 

ТАЛИМОНЧИК 

Павло Степанович 

 

- староста Решнівецького 

старостинського округу; 

 

ЯКОБЧУК 

Олена Андріївна 

 

- староста Іршиківського 

старостинського округу; 

 

ЯНКОВСЬКИЙ 

Микола Іванович 

 

- староста Воронковецького 

старостинського округу; 

 

ЯСНЮК 

Алла Іванівна 

 

- староста Сахновецького 

старостинського округу. 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради                 підпис        Наталія ШАБЕЛЬНИК 


