
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_   06 грудня  2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____433/2021-р_____ 

 

 

Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 19 березня 2021 року 

№ 86/2021-р 

 

 

З метою належного виконання заходів з планування, підготовки і 

проведення евакуації та прийому населення в разі загрози виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, на 

підставі статті 33 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету 

Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841 «Про затвердження Порядку 

проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру», та керуючись статтею 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:  

 

Внести до розпорядження міського голови від 19 березня 2021 року                                          

№ 86/2021-р «Про створення евакуаційних органів на території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади» зміни, виклавши 

додаток 4 до нього в новій редакції (додається). 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток 4 

до розпорядження міського голови 

19 березня  2021 року № 86/2021-р 

(у редакції розпорядження міського 

голови 06 грудня 2021 року № 433/2021-р) 

 

 

Склад 

місцевої комісії з питань евакуації при виконавчому комітеті міської ради 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради 

 

- голова комісії; 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради 

 

- заступник голови комісії; 

Завідувач сектору цивільного захисту 

населення відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради 

 

- секретар комісії; 

Група зв’язку 

 

Начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради 

 

- керівник  групи; 

Начальник відділу інформаційного 

забезпечення виконавчого комітету міської 

ради 

 

 

Група обліку евакуації населення та інформації 

 

Начальник відділу з питань реєстрації 

місця проживання виконавчого комітету 

міської ради 

 

- керівник групи; 

Завідувач сектору інформаційної діяльності 

відділу інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради 

 

 

Заступник начальника відділу з питань 

реєстрації питань реєстрації місця 

проживання виконавчого комітету міської  
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Продовження додатка 4 

 

ради 

 

 

Група транспортного забезпечення 

 

Начальник управління житлово-

комунального господарства та 

інфраструктури виконавчого комітету 

міської ради 

 

- керівник групи; 

Завідувач сектору повної загальної 

середньої освіти управління освіти 

виконавчого комітету міської ради 

 

 

Начальник відділу енергомененджменту та 

інфраструктури управління житлово-

комунального господарства та 

інфраструктури виконавчого комітету 

міської ради 

 

 

Група організації розміщення евакуйованого населення у безпечних районах 

 

Начальник управління освіти виконавчого 

комітету міської ради 

 

- керівник групи; 

Заступник начальника відділу повної 

загальної, дошкільної та позашкільної 

освіти управління освіти виконавчого 

комітету міської ради 

 

 

Заступник начальника управління освіти 

виконавчого комітету міської ради 

 

 

Група охорони громадського порядку і безпеки дорожнього руху 

 

Заступник начальника відділу поліції № 1 

Хмельницького районного відділу поліції 

Головного управління Національної поліції 

України в Хмельницькій області 

 

- керівник групи (за згодою); 

Начальник відділу режимно- секретної 

роботи та  взаємодії  з     правоохоронними  
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Продовження додатка 4 

 

органами виконавчого комітету міської 

ради 

 

 

Група медичного забезпечення 

 

Заступник начальника управління охорони 

здоров’я та медичного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради 

 

- керівник групи; 

Директор територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) виконавчого комітету 

міської ради  

 

 

Заступник начальника управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради 

 

 

Група радіаційного та хімічного захисту 

 

Головний інспектор відділу запобігання 

надзвичайним ситуаціям Хмельницького 

районного відділу Головного управління 

Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій в Хмельницькій області 

 

- керівник групи (за згодою); 

Начальник 19 Державної пожежно-

рятувальної частини 4 Державного 

пожежно-рятувального загону Головного 

управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій в Хмельницькій 

області 

 

 

Група інженерного забезпечення 

 

Заступник начальника управління, 

начальник відділу містобудування та 

архітектури управління містобудування, 

архітектури та капітального будівництва 

виконавчого комітету міської ради 

 

- керівник групи; 
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Продовження додатка 4 

 

Директор комунального підприємства 

«Ремонтно-будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради 

 

 

Група забезпечення паливо-мастильними матеріалами, продуктами 

харчування, предметами першої необхідності та фінансового забезпечення 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, 

начальник фінансового управління 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради 

 

- керівник групи; 

Завідувач господарства виконавчого 

комітету міської ради 

 

 

Завідувач сектору фінансів виробничої 

сфери відділу бухгалтерського обліку 

виконавчого комітету міської ради 

 

 

Начальник відділу споживчого ринку та 

підприємництва управління економіки 

виконавчого комітету міської ради 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради       підпис                  Наталія ШАБЕЛЬНИК 
 


