
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

20 березня 2020__ року                     Старокостянтинів                      № ____85/2020-р____ 

 

 

Про створення мобільної групи з контролю за 

виконанням карантинних заходів щодо 

запобігання поширенню випадків гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 на території 

міста Старокостянтинова 

 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня      

2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2», 

рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій виконавчого комітету міської ради (протокол від 17 березня 2020 року 

№ 4), з метою організації контролю за виконанням карантинних заходів щодо 

запобігання поширенню випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Утворити мобільну групу з контролю за виконанням карантинних 

заходів щодо запобігання поширенню випадків гострої респіраторної хвороби 

COVID-19 на території міста Старокостянтинова у складі: 

 

ГРОЗЯН 

Іван Михайлович 

- начальник управління економіки виконавчого 

комітету міської ради, керівник мобільної групи; 

 

БОЛЬНИХ  

Галина Миколаївна  

- заступник начальника управління – начальник 

відділу державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства 

Старокостянтинівського міськрайонного 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Хмельницькій області 

(за згодою); 

 

ГЕРАСИМЧУК  

Олександр Володимирович 

- заступник начальника Старокостянтинівського 

відділу поліції головного управління 
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 національної поліції у Хмельницькій області, 

підполковник поліції (за згодою); 

 

ЛІЩУК 

Віра Пилипівна  

- провідний фахівець відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Старокостянтинівського 

міськрайонного управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Хмельницькій області (за згодою); 

 

МІЦКЕВИЧ  

Марія Віталіївна  

- виконувач обов’язків начальника 

Старокостянтинівського міськрайонного 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Хмельницькій 

області (за згодою); 

 

ПЕНЬКОВСЬКА  

Валентина Вікторівна  

- завідувач відділу торгівлі, побутового 

обслуговування та захисту прав споживачів 

управління економіки виконавчого комітету 

міської ради; 

 

ПРОКОП’ЮК  

Сергій Іванович 

- головний спеціаліст з питань 

енергоефективності та енергоменеджменту 

управління економіки виконавчого комітету 

міської ради; 

 

посадові особи Старокостянтинівського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції у Хмельницькій області (згідно графіку 

чергування) (за згодою). 

 

2. Мобільній групі з контролю за виконанням карантинних заходів щодо 

запобігання поширенню випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19 на 

території міста Старокостянтинова:  

1) здійснювати щоденний моніторинг виконання суб’єктами 

господарювання усіх форм власності, розташованих на території міста, 

карантинних та профілактичних заходів; 

2) у разі виявлення порушень попереджувати керівників підприємств, 

установ та організацій про необхідність їх негайного усунення, при 

невиконанні - вживати заходів згідно з чинним законодавством України; 

3) за результатами моніторингу надавати інформацію відділу з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету 

міської ради для її узагальнення та відповідного реагування. 
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3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                            підпис                                Микола МЕЛЬНИЧУК 

 


