
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

27 березня 2020__ року                     Старокостянтинів                      № ____92/2020-р____ 

 

 

Про утворення тимчасової комісії для 

здійснення контролю за недопущенням 

спалювання сухої рослинності або її 

залишків, побутового сміття 

 

 

З метою охорони атмосферного повітря від забруднення, забезпечення 

права громадян міста на безпечне для життя і здоров’я довкілля, керуючись  ст. 

39 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», ст. 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Утворити тимчасову комісію для здійснення контролю за 

недопущенням спалювання сухої рослинності або її залишків, побутового 

сміття у складі згідно з додатком. 

 

2. Роботу тимчасової комісії проводити з 30 березня 2020 року по                   

31 жовтня 2020 року згідно з графіком, розробленим головою комісії. 

 

3. Старокостянтинівській житлово-експлуатаційній конторі (Олександр 

ДЕНЕГА), комунальному підприємству Комбінату комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради (Володимир БУЛИЧ), комунальному 

ремонтно-будівному шляховому підприємству (Віктор ТАЩУК), 

комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал» (Олександр ЛАКТІОНОВ), комунальному підприємству по 

експлуатації теплового господарства «Тепловик» (Олександр ДУШЕНКО), 

малому комунальному підприємству «Міськсвітло» (Володимир КУХАР) 

виділяти транспорт та пальне для забезпечення роботи тимчасової комісії.  

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

Міський голова                            підпис                                Микола МЕЛЬНИЧУК 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

27 березня 2020 року № 92/202020-р 

 

Склад тимчасової комісії для здійснення контролю за недопущенням 

спалювання сухої рослинності або її залишків, побутового сміття 

 

 

ШЕВЧУК 

Вікторія Броніславівна 

 

- завідувач відділу з питань охорони, 

раціонального використання природних ресурсів 

та благоустрою виконавчого комітету міської 

ради, голова тимчасової комісії; 

 

МОРОЗ 

Ірина Миколаївна 

- головний спеціаліст відділу з питань охорони, 

раціонального використання природних ресурсів 

та благоустрою виконавчого комітету міської 

ради, секретар тимчасової комісії; 

 

БОНДАРЧУК 

Микола Володимирович 

- дільничний офіцер поліції 

Старокостянтинівського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в 

Хмельницькій області (за згодою); 

 

МИХАЛЕЧКО 

Ігор Миколайович 

- завідувач відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

ОНІЩУК 

Олександр Васильович 

- дільничний офіцер поліції 

Старокостянтинівського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в 

Хмельницькій області (за згодою); 

 

РИБАК 

Лариса Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу з питань охорони, 

раціонального використання природних ресурсів 

та благоустрою виконавчого комітету міської 

ради; 

 

ЦИБУЛЬСЬКИЙ 

Михайло Леонідович 

- провідний інспектор Старокостянтинівського 

районного сектору Головного управління 

Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Хмельницькій області (за згодою); 

 

ЧИЖ 

Сергій Володимирович 

- начальник Старокостянтинівського районного 

сектору Головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій  
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Продовження додатка  

 

 області (за згодою). 

 

 

 

Керуючий справами                                   підпис                        Валентина ЯНЗЮК 


