
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

12 листопада 2018 року  Старокостянтинів   № 367/2018-р 

 

Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 14 вересня 2018 року 

№ 305/2018-р 
 

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

Внести зміни до розпорядження міського голови від 14 вересня 2018 року 

№ 305/2018-р «Про організацію в місті чергового призову громадян на 

строкову військову службу», виклавши додаток 2 до нього в новій редакції 

(додається). 

 

 

 

Міський голова                                  підпис                             М. Мельничук



Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

14 вересня 2018 року № 305/2018-р 

(у редакції розпорядження міського голови 

12 листопада 2018 року № 367/2018-р) 

 

Склад 

міської призовної комісії 

 

Степанишин  

Олександр Дмитрович 

- секретар Старокостянтинівської міської ради, 

голова міської призовної комісії; 

Проскурівська  

Алла Пилипівна 

- медична сестра Старокостянтинівської 

центральної районної лікарні, секретар міської 

призовної комісії (за згодою); 

Воробчук  

Володимир Васильович 

- лікар інфекціоніст Старокостянтинівської 

центральної районної лікарні (за згодою); 

Кучерук 

Сергій Сильвестрович 

 

- директор Старокостянтинівського 

професійного ліцею (за згодою); 

Лебідь  

Надія Юріївна 

- інспектор сектору кадрового забезпечення 

Старокостянтинівського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції у 

Хмельницькій області (за згодою); 

Медведчук  

Володимир Петрович 

- військовий комісар Старокостянтинівського 

об’єднаного міського військового комісаріату (за 

згодою); 

Томчук  

Олександр Вікторович 

- начальник управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

 

Резервний склад  

міської призовної комісії 

 

Бондарчук  

Тетяна Володимирівна 

- заступник міського голови, голова міської 

призовної комісії; 



            2 

 

Продовження додатка 2 

 

Пазич  

Зоя Григорівна 

- медична сестра Старокостянтинівської 

центральної районної лікарні, секретар міської 

призовної комісії (за згодою); 

Головня  

Ігор Борисович  

- методист управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

Заграюк  

Леся Леонідівна 

- головний спеціаліст управління у справах сім’ї 

та молоді виконавчого комітету міської ради; 

 

Поліщук  

Віталій Володимирович 

- заступник військового комісара 

Старокостянтинівського об’єднаного міського 

військового комісаріату з територіальної оборони 

(за згодою); 

Саліпа  

Дмитро Григорович 

- заступник головного лікаря 

Старокостянтинівської центральної районної 

лікарні (за згодою); 

Шишкін  

Іван Іванович  

- начальник сектору патрульної поліції 

Старокостянтинівського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції у 

Хмельницькій області (за згодою).  

  

 

 

 

Керуючий справами                               підпис                                 В. Янзюк 

 

 


