
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_ 25 червня  2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____217/2021-р_____ 

 

 

Про нагородження з нагоди                

Дня Конституції України 

 

 

На підставі Положення про відзнаки виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 28 березня 2013 року № 109, відповідно до 

розпорядження міського голови від 22 червня 2021 року № 87/2021-рвс              

«Про відрядження Наталії ШАБЕЛЬНИК», керуючись статтею 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Нагородити Грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради з нагоди Дня Конституції України депутатів різних рівнів, 

представників різних сфер життєдіяльності Старокостянтинівської міської 

територіальної громади за активну депутатську діяльність та життєву позицію, 

вагомий особистий внесок у розвиток Старокостянтинівської громади, високий 

професіоналізм і відданість справі з врученням цінного подарунка кожному 

згідно з додатком. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської ради 

(Анжеліка ГИЛЮК) забезпечити оформлення грамот відповідного зразка. 

 

3. Завідувачу господарства виконавчого комітету міської ради Роману 

МАРЧУКУ виділити подарунки для вручення нагородженим. 

 

4. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) відобразити в обліку видачу подарунків. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталію 

ШАБЕЛЬНИК. 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

25 червня 2021 року № 217/2021-р 

 

 

 

Список нагороджених 

 

АРСЕНЮК 

Віктор Миколайович 

- прокурор Хмельницької окружної 

прокуратури; 

 

БІЛЬЧУК 

Дмитро Іванович 

- оперуповноважений сектору кримінальної 

поліції відділу поліції №1 Хмельницького 

районного управління поліції Головного 

управління Національної поліції в 

Хмельницькій області, старший лейтенант 

поліції; 

 

БОНДАР 

Віктор Васильович 

 

- народний депутат України VII-IХ скликань; 

ВОЗНИЙ 

Олександр Іванович 

- депутат Старокостянтинівської міської ради 

V-VIII скликань, директор ТОВ «Руслан і В»; 

 

ГОРДА 

Ганна Устимівна 

- депутат Старокостянтинівської міської ради 

V-VIII скликань, інженер з охорони праці 

комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ГРИНЧУК 

Тетяна Миколаївна 

- керівник апарату Старокостянтинівського 

районного суду Хмельницької області; 

 

КОРНІЙЧУК 

Олександр Олександрович 

- народний депутат України VII скликання, 

депутат Хмельницької обласної ради VIII 

скликання, директор ТОВ «Екліпс»; 

 

РОМАНЮК 

Володимир Віталійович 

- депутат Хмельницької обласної ради VIII 

скликання, голова правління ПрАТ 

«Старокостянтинівський спеціалізований 

кар’єр»; 

 

СЛЮСАРЧУК 

Сергій Борисович 

- депутат Хмельницької обласної ради VIII 

скликання, адвокат Адвокатського бюро 

«Слюсарчук та партнери»; 
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Продовження додатка  

 

СПІВАК 

Олександр Михайлович 

- депутат Хмельницької обласної ради VII, 

VIII скликань, генеральний директор ТОВ 

«АСПІК ГРУП». 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, 

начальник фінансового управління 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради                        

 

 

 

 

 

       підпис       Валентина КАМІНСЬКА 

 
 


