
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

____26 липня 2022___ року           м. Старокостянтинів                      № __195/2022-р____ 

 

 

Про створення тимчасової комісії 

для проведення обстеження 

об’єктів централізованого та 

децентралізованого      водопоста- 

чання на території Старокостянтинівської міської територіальної громади 

 

 

Розглянувши лист Старокостянтинівського управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області Державної служби 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, який 

зареєстрований у виконавчому комітеті міської ради 19 липня 2022 року за                         

№ 63/3398-30/2022, з метою визначення стану об’єктів централізованого та 

децентралізованого водопостачання, які розташовані на території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади, забезпечення населення 

громади питною водою гарантованої якості, відповідно до розпорядження 

міського голови від 07 липня 2022 року № 391/2022-рв «Про надання чергової 

відпустки Наталії ШАБЕЛЬНИК», від 22 липня 2022 року  № 505/2022-рв «Про 

надання частини чергової відпустки Миколі МЕЛЬНИЧУКУ», керуючись 

статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Створити тимчасову комісію для проведення обстеження об’єктів 

централізованого та децентралізованого водопостачання на території Старо-

костянтинівської міської територіальної громади в складі згідно з додатком. 

 

2. Тимчасовій комісії провести обстеження об’єктів централізованого та 

децентралізованого водопостачання на території Старокостянтинівської міської 

територіальної громади щодо дотримання вимог якості питної води, 

використання та охорони джерел та систем питного водопостачання про що 

скласти відповідний акт. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради Володимира БОГАЧУКА. 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів  

Старокостянтинівської міської ради            підпис             Володимир БОГАЧУК



Додаток 

до розпорядження міського 

голови 

25 липня 2022 року № 195/2022-р 

 

 

Склад 

тимчасової комісії для проведення обстеження об’єктів централізованого та 

децентралізованого водопостачання на території Старокостянтинівської 

міської територіальної громади 

 

БОГАЧУК  

Володимир Васильович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, голова 

комісії; 

 

ОВЧАР  

Світлана Василівна 

- начальник управління житлово- 

комунального господарства та 

інфраструктури виконавчого комітету 

міської ради, заступник голови комісії; 

 

ШЕПТУЦОЛОВА  

Тетяна Андріївна 

- головний спеціаліст відділу 

енергоменеджменту та інфраструктури 

управління житлово-комунального 

господарства та інфраструктури 

виконавчого комітету міської ради, 

секретар комісії; 

 

БУЛИЧ  

Володимир Євгенійович 

- заступник начальника комунального 

підприємства комбінату комунальних 

підприємств Старокостянтинівської міської 

ради; 

 

ГЕРАСИМОВИЧ  

Людмила Василівна 

- провідний фахівець відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Старокостянтинівського 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Хмельницькій 

області; 

 

МОТУЗ  

Віталій Віталійович 

 

- начальник Старокостянтинівського 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Хмельницькій 

області; 
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Продовження додатка 

 

 

ЧМУТ  

Михайло Васильович 

 

- головний інженер комунального 

підприємства водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» Старокостян-

тинівської міської ради;  

 

ШЕВЧУК  

Вікторія Броніславівна 

- начальник відділу з питань охорони, 

раціонального використання природних 

ресурсів та благоустрою виконавчого комітету 

міської ради. 

 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, 

начальник фінансового управління  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради            підпис     Валентина КАМІНСЬКА 

 


