
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

20 серпня  2018 року  Старокостянтинів   № 280/2018-р 

 

Про створення тимчасової комісії 

по обстеженню магазинів, 

торгівельних точок з продажу 

страв швидкого приготування 

(фаст-фуд), які знаходяться на 

території м. Старокостянтинів 
 

 

На виконання наказу начальника Головного управління 

Держпродспоживслужби в Хмельницькій області від 09 серпня 2018 року              

№ 1433 «Щодо попередження епідемічних ускладнень та посилення контролю 

за обігом харчових продуктів» та доручення голови Держпродспоживслужби 

від 06 серпня 2018 року № 601-06-6/29 щодо недопущення ускладнення 

санітарно-епідеміологічної ситуації із захворюваності на гострі кишкові 

інфекції та харчових отруєнь серед населення, враховуючи лист Головного 

управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, який 

зареєстрований в виконавчому комітеті міської ради 15 серпня 2018 року за                                        

№ 47/3471-01-30/2018, щодо створення комісії для проведення обстеження 

магазинів, торгівельних точок з продажу страв швидкого приготування (фаст-

фуд) для моніторингу дотримання операторами ринку харчових продуктів 

вимог законодавства, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Створити тимчасову комісію для проведення обстеження магазинів, 

торгівельних точок з продажу страв швидкого приготування (фаст-фуд), які 

знаходяться на території м. Старокостянтинів, у складі: 

 

Богачук  

Володимир Васильович 

- перший заступник міського голови, голова 

комісії; 

 

Грозян  

Іван Михайлович 

- начальник управління економіки виконавчого 

комітету міської ради, заступник голови комісії; 
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Пеньковська  

Валентина Вікторівна 

- завідувач відділу торгівлі, побутового 

обслуговування та захисту прав споживачів 

управління економіки виконавчого комітету 

міської ради, секретар комісії; 

 

Больних  

Галина Миколаївна 

- начальник відділу державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства 

Старокостянтинівського міськрайонного 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Хмельницькій області 

(за згодою); 

 

Ковальчук  

Юлія Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу торгівлі, побутового 

обслуговування та захисту прав споживачів 

управління економіки виконавчого комітету міської 

ради; 

 

Міцкевич  

Марія Віталіївна 

- начальник відділу безпечності харчових 

продуктів та ветеринарної медицини 

Старокостянтинівського міськрайонного 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Хмельницькій області 

(за згодою). 

 

2. Комісії до 28 серпня 2018 року провести обстеження магазинів, 

торгівельних точок з продажу страв швидкого приготування (фаст-фуд), які 

знаходяться на території м. Старокостянтинів, та про результати обстеження 

інформувати міського голову. 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Богачука В.В. 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                                  М. Мельничук 

 


