
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

 

03 вересня 2018 року  

 

Старокостянтинів   
 

№ 292/2018–р 

Про нагородження з нагоди Дня 

працівників нафтової, газової та 

нафтопереробної промисловості 
 

 

З метою відзначення кращих працівників Старокостянтинівського 

відділення ПАТ «Хмельницькгаз» з нагоди Дня працівників нафтової, газової 

та нафтопереробної промисловості, відповідно до розпорядження міського 

голови від 03 вересня 2018 року № 227/2018-рв «Про відрядження 

Мельничука М.С., Савіцького В.В.», керуючись ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Нагородити Грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради та цінним подарунком кращих працівників 

Старокостянтинівського відділення публічного акціонерного товариства 

«Хмельницькгаз» за сумлінну та плідну працю, високу професійну 

майстерність, вагомий внесок у поліпшення якості надання послуг з 

газопостачання, відданість справі та з нагоди Дня працівників нафтової, 

газової і нафтопереробної промисловості згідно з додатком. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської 

ради (Гилюк А.В.) забезпечити оформлення грамот відповідного зразка. 

 

3. Завідувачу господарської групи виконавчого комітету міської ради 

Марчуку Р.І. виділити подарунки для вручення нагородженим. 

 

4. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Авраменко Л.Г.) відобразити в обліку видачу подарунків. 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Богачука В.В. 

 

Перший заступник 

міського голови                                      підпис                                      В. Богачук



Додаток 

до розпорядження міського голови 

03 вересня 2018 року № 292/2018-р 

 

 

Список нагороджених 

 

Краснощок 

Іван Григорович 

- майстер Групи внутрішньобудинкових систем 

газопостачання Старокостянтинівського 

відділення ПАТ «Хмельницькгаз»; 

Морозюк 

Любов Андріївна 

- майстер Відділу інспектування 

Старокостянтинівського відділення ПАТ 

«Хмельницькгаз»; 

Охота 

Леонід Володимирович 

- електрогазозварник Групи експлуатації мереж 

Старокостянтинівського відділення ПАТ 

«Хмельницькгаз»; 

Паляниця 

Тарас Анатолійович 

- майстер Групи внутрішньобудинкових систем 

газопостачання Старокостянтинівського 

відділення ПАТ «Хмельницькгаз»; 

Петришин 

Віктор Григорович 

- слюсар з експлуатації та ремонту газового 

устаткування 5 розряду Групи експлуатації 

мереж Старокостянтинівського відділення ПАТ 

«Хмельницькгаз»; 

Поліщук 

Валентин Леонідович 

- машиніст екскаватора Служби автотранспорту 

Старокостянтинівського відділення ПАТ 

«Хмельницькгаз»; 

Стельмах 

Олександр Сергійович 

- інженер-метролог Управління метрології 

Старокостянтинівського відділення ПАТ 

«Хмельницькгаз»; 

Цимбалюк 

Віктор Вікторович 

- майстер Групи внутрішньобудинкових систем 

газопостачання Старокостянтинівського 

відділення ПАТ «Хмельницькгаз». 

 

 

 

Керуючий справами                                    підпис                                       В. Янзюк 

 


