
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__03 серпня 2022__ року           м. Старокостянтинів                      № __205/2022-р_____ 

 

 

Про створення тимчасової комісії 

з обстеження закладів 

громадського харчування та місць 

стихійної  торгівлі   на    території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади 

 

 

Враховуючи лист Старокостянтинівського управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, який 

зареєстрований у виконавчому комітеті міської ради 15 липня 2022 року за              

№ 63/3308-30/2022, про створення тимчасової комісії для проведення 

обстеження закладів громадського харчування та місць стихійної торгівлі з 

метою профілактики гострих кишкових інфекційних захворювань та харчових 

отруєнь, дотримання суб’єктами господарювання санітарних правил, правил 

торгівлі на території Старокостянтинівської міської територіальної громади, 

керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Створити тимчасову комісію з обстеження закладів громадського 

харчування та місць стихійної торгівлі на території Старокостянтинівської 

міської територіальної громади (далі – Комісія) у складі згідно з додатком. 

 

2. Комісії провести обстеження закладів громадського харчування та 

місць стихійної торгівлі до 15 вересня 2022 року та проінформувати міського 

голову про результати своєї роботи. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради Миколу КОШИКА. 

 

 

 

Міський голова                           підпис                             Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток  

до розпорядження міського голови 

03 серпня 2022 року № 205/2022-р 
 

 

 

Склад тимчасової комісії 

з обстеження закладів громадського харчування та місць стихійної торгівлі 

на території Старокостянтинівської міської територіальної громади 

 

КОШИК 

Микола Анатолійович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, 

голова комісії; 

 

ПАСІЧНИК  

Альона Сергіївна 

- начальник управління економіки 

виконавчого комітету міської ради, 

заступник голови комісії; 

 

ПЕНЬКОВСЬКА  

Валентина Вікторівна 

- начальник відділу споживчого ринку 

та підприємництва управління економіки 

виконавчого комітету міської ради, 

секретар комісії; 

 

АНДРІЙЧУК 

Володимир Олександрович 

- дільничний офіцер відділу поліції № 1 

Хмельницького районного управління 

поліції Головного управління поліції в 

Хмельницькій області, старший 

лейтенант поліції  (за згодою); 

 

ГЕРАСИМОВИЧ  

Людмила Василівна 

- провідний фахівець відділу державного 

нагляду та дотримання санітарного 

законодавства Старокостянтинівського 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Хмельницькій 

області (за згодою); 

 

ГРОЦЬКИЙ 

Дмитро Леонідович 

- дільничний офіцер відділу поліції № 1 

Хмельницького районного управління 

поліції Головного управління поліції в 

Хмельницькій області, старший 

лейтенант поліції  (за згодою); 

 

МОТУЗ  

Віталій Віталійович 

- начальник Старокостянтинівського 

управління Головного управління  
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Продовження додатка 

 

 Держпродспоживслужби в Хмельницькій 

області (за згодою). 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету    

Старокостянтинівської міської ради               підпис       Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 


