
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

____12 жовтня 2022 року           м. Старокостянтинів                      № ____253/2022-р__ 

 

 

Про створення робочої групи з 

питань виявлення та припинення 

стихійної торгівлі на території 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади 

 

 

З метою ліквідації осередків несанкціонованої (стихійної) торгівлі на 

території Старокостянтинівської міської територіальної громади та 

покращення її благоустрою, недопущення інфекційних захворювань і 

забезпечення безпечності харчових продуктів, відповідно до Закону України 

«Про безпечність та якість харчових продуктів», Кодексу України «Про 

адміністративні правопорушення» та керуючись статтею 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Утворити робочу групу з питань виявлення та припинення стихійної 

торгівлі на території Старокостянтинівської міської територіальної громади у 

складі згідно з додатком. 

 

2. Робочій групі організувати проведення рейдів із виявлення місць 

стихійної торгівлі та упорядкування роздрібної торгівлі на території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади.  

 

3. Суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у власних або 

орендованих приміщеннях, на закріплених за ними та прилеглих територіях 

вживати заходів щодо недопущення проявів стихійної торгівлі. 

 

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

від 19 липня 2016 року № 265/2016-р «Про створення робочої групи з питань 

упорядкування вуличної торгівлі та ліквідації і запобігання виникнення 

стихійної торгівлі в м. Старокостянтинів». 

  

5. 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 

12 жовтня 2022 року № 253/2022-р 

 

 

Склад робочої групи 

з питань виявлення та припинення стихійної торгівлі на території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади 

 

КОШИК  

Микола Анатолійович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, голова 

робочої групи; 

 

ПАСІЧНИК  

Альона Сергіївна 

- начальник управління економіки 

виконавчого комітету міської ради, заступник 

голови робочої групи; 

 

ПЕНЬКОВСЬКА  

Валентина Вікторівна 

- начальник відділу споживчого ринку та 

підприємництва управління економіки 

виконавчого комітету міської ради, секретар 

робочої групи; 

 

АНДРІЙЧУК  

Володимир Олександрович 

- дільничний офіцер поліції сектору превенції 

відділу поліції № 1 Хмельницького районного 

управління поліції Головного управління 

Національної поліції у Хмельницькій області, 

старший лейтенант поліції (за згодою); 

 

ГРОЦЬКИЙ  

Дмитро Леонідович 

- дільничний офіцер поліції сектору превенції 

відділу поліції № 1 Хмельницького районного 

управління поліції Головного управління 

Національної поліції у Хмельницькій області, 

старший лейтенант поліції (за згодою); 

 

ЄРМОЛАЄВА 

Ірина Дмитрівна 

- головний спеціаліст відділу безпечності 

харчових продуктів та ветеринарної 

медицини Старокостянтинівського 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Хмельницькій 

області (за згодою); 

 

МАРТИНЮК  

Дмитро Михайлович 

- дільничний офіцер поліції сектору превенції 

відділу поліції № 1 Хмельницького районного 

управління    поліції    Головного   управління  
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Продовження додатка 

 

 Національної поліції у Хмельницькій     області, 

старший лейтенант поліції (за згодою); 

 

МОТУЗ  

Віталій Віталійович 

- начальник Старокостянтинівського управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в 

Хмельницькій області (за згодою); 

 

ОСТАПЮК  

Валентина Дмитрівна 

- головний спеціаліст відділу споживчого ринку 

та підприємництва управління економіки 

виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради             підпис            Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 


