
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

30 травня  2018 року  Старокостянтинів   № 184/2018-р 

 

Про створення робочої групи з вивчення 

питання використання червоно-чорного 

революційного прапора ОУН на 

території м. Старокостянтинів 
 

 

Враховуючи звернення окремих громадських організацій, озвучене на 

засіданні 28 сесії міської ради 04 травня 2018 року, з метою вивчення питання 

використання червоно-чорного революційного прапора ОУН на території              

м. Старокостянтинів, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»:  

 

1. Створити робочу групу з вивчення питання використання червоно-

чорного революційного прапора ОУН на території м. Старокостянтинів згідно 

з додатком.  

 

2. Робочій групі протягом червня 2018 року провести засідання, на яких 

розглянути пропозиції щодо можливості використання червоно-чорного 

революційного прапора ОУН на території м. Старокостянтинів. 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Богачука В.В. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                                М. Мельничук 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

30 травня 2018 року № 184/2018-р 

 

 

Склад 

робочої групи з вивчення питання використання червоно-чорного 

революційного прапора ОУН на території м. Старокостянтинів 

 

Мельничук 

Микола Степанович 

- міський голова, голова робочої групи; 

  

Цісарук 

Ігор Олександрович 

- завідувач відділу з питань внутрішньої  політики 

виконавчого комітету міської ради, секретар 

робочої групи; 

  

Афанасьєв 

Олександр Вікторович 

- депутат Старокостянтинівської міської ради (за 

згодою); 

  

Богачук 

Володимир Васильович 

- перший заступник міського голови; 

  

Бондарчук 

Тетяна Володимирівна 

- голова Хмельницького обласного підрозділу 

громадської організації «Об’єднання українок 

«Яворина» (за згодою); 

  

Ваврищук 

Василь Миколайович 

- депутат Старокостянтинівської міської ради (за 

згодою); 

  

Возний 

Олександр Іванович 

- депутат Старокостянтинівської міської ради (за 

згодою); 

  

Ганжа 

Віталій Михайлович 

- голова громадської організації «Успішне місто» 

(за згодою); 

  

Горда 

Ганна Устимівна 

- депутат Старокостянтинівської міської ради (за 

згодою); 

  

Гривник 

Володимир Григорович 

- депутат Старокостянтинівської міської ради (за 

згодою); 

 -  

Грозян 

Іван Михайлович 

- депутат Старокостянтинівської міської ради (за 

згодою); 
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Продовження додатка 

 

Жмурко 

Сергій Петрович 

- голова громадської організації «Учасники АТО             

м. Старокостянтинова» (за згодою); 

  

Мініх 

Ірина Миколаївна 

- депутат Старокостянтинівської міської ради (за 

згодою); 

  

Михайлюк 

Василь Іванович 

- депутат Старокостянтинівської міської ради, 

історик, краєзнавець (за згодою);  

  

Мудрик 

Георгій Володимирович 

- радник міського голови; 

  

Муляр 

Василь Ігорович 

- завідувач відділу культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради; 

  

Пономарьов 

Сергій Вікторович 

- депутат Старокостянтинівської міської ради (за 

згодою); 

  

Поліщук 

Андрій Миколайович 

- депутат Старокостянтинівської міської ради (за 

згодою); 

  

Стецюк 

Петро Петрович 

- завідувач юридично-житлового відділу 

виконавчого комітету міської ради; 

  

Суслова 

Тетяна Казимирівна 

- голова Старокостянтинівського міського 

підрозділу громадської організації «Об’єднання 

українок «Яворина» (за згодою); 

  

Худий 

Сергій Миколайович 

- голова громадської організації 

«Старокостянтинів небайдужий» (за згодою); 

  

Чорноуз 

Олександр Петрович 

- голова громадської організації 

«Старокостянтинівська міська спілка воїнів-

афганців та воїнів-інтернаціоналістів» (за згодою); 

  

Ярохно 

Лідія Іванівна 

- голова міськрайонного осередку 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім.               

Т.Г. Шевченка (за згодою). 

 

 

 

Керуючий справами    підпис                               В. Янзюк 


