
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

_26 травня 2022___ року         м. Старокостянтинів              № ___158 пункт 2 __ 
 

 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської 

ради від 28 травня 2020 року              

№ 105 

 

 

У зв’язку з кадровими змінами в структурі виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради, керуючись статтею 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

   

ВИРІШИВ: 

  

Внести до рішення виконавчого комітету міської ради від 28 травня              

2020 року № 105 «Про утворення спостережної комісії при виконавчому 

комітеті Старокостянтинівської міської ради, затвердження її складу» зміни, 

виклавши додаток до нього в новій редакції (додається). 

 

 

 

Міський голова                           підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток 

до рішення виконавчого              

комітету міської ради                         

28 травня 2020 року № 105              

(у редакції рішення виконавчого 

комітету міської ради                                             

26 травня 2022 року № 158 пункт 2) 

 

 

 

Склад 

спостережної комісії при виконавчому комітеті  

Старокостянтинівської міської ради 

 

ТРОЯН 

Ольга Григорівна  

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, голова 

комісії; 

 

ВАЩУК  

Валентина Вікторівна 

 

- завідувач сектору з питань юридично-

правової роботи управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету 

міської ради, секретар комісії; 

 

КОВАЛЬ  

Олександр Анатолійович  

 

- голова президії громадської організації                 

«Коло Довіри» (за згодою); 

КОМАРИНЕЦЬ  

Роман Іванович  

 

- місіонер та служитель в Релігійній 

організації «Громада Української                

Церкви Християн віри Євангельської 

«Слово Христове» м. Старокостянтинів            

(за згодою); 

 

ЛАНИК 

Юрій Дмитрович  

 

- настоятель парафії Святої 

Рівноапостольської Княгині Ольги УГКЦ 

м. Старокостянтинів Хмельницької області 

(за згодою); 

 

ПРОКАЗЮК 

Лідія Іванівна  

 

- голова Старокостянтинівського осередку 

громадської організації Всеукраїнського 

товариства «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка               

(за згодою); 

 

ТОМЧУК 

Олександр Вікторович  

 

- завідувач сектору молодіжної політики 

відділу молоді та спорту виконавчого 

комітету міської ради; 
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Продовження додатка 

 

ФЕСУН  

Леся Едуардівна  

 

- директор Старокостянтинівської 

міськрайонної філії Хмельницького 

обласного центру зайнятості (за згодою); 

 

ЧЕПЕЛЮК                     

Наталія Анатоліївна 

 

- начальник відділу координації суб’єктів, 

що надають соціальні послуги управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

ЧЕРНОВСЬКИЙ 

Сергій Григорович    

 

- начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету міської ради; 

ЧОРНОУЗ 

Олександр Петрович   

 

- голова Старокостянтинівської міської                         

спілки ветеранів Афганістану                     

(воїнів-інтернаціоналістів) (за згодою). 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету    

Старокостянтинівської міської ради             підпис          Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 


