
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_22 січня 2021___ року                    Старокостянтинів                       № ____12/2021-р_____ 

 

 

Про нагородження працівників 19 державної 

пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС 

України у Хмельницькій області та місцевої 

пожежної команди села Самчики 

 

На підставі Положення про відзнаки виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 28 березня 2013 року № 109, керуючись статтею 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Нагородити Грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради за підсумками службової діяльності у 2020 році кращих 

працівників 19 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області та 

місцевої пожежної команди села Самчики за високий професіоналізм та 

відданість справі, сумлінне виконання службових обов’язків, вірність присязі та 

бездоганну дисципліну, вагомий внесок у розвиток служби цивільного захисту 

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 господарської групи 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 заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради Олега БОРИКІНА 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

22 січня 2021 року № 12/2021-р 

 

Список нагороджених 

 

 

ГАЛКА 

Дмитро Олександрович 

- пожежний – рятувальник 19 державної 

пожежно-рятувальної частини Головного 

управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області, 

молодший сержант служби цивільного захисту; 

НІКОЛАЄВ 

Микола Іванович 

- водій – пожежний місцевої пожежної команди 

села Самчики; 

РАЙЧУК 

Богдан Юрійович 

- пожежний – рятувальник 19 державної 

пожежно-рятувальної частини Головного 

управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області, 

молодший сержант служби цивільного захисту; 

ЧОРНОБРИВИЙ 

Андрій Олександрович 

- командир відділення 19 державної пожежно-

рятувальної частини Головного управління 

Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Хмельницькій області, прапорщик 

служби цивільного захисту; 

ЯКУБОВСЬКИЙ 

Максим Олегович 

- командир відділення – водій 19 державної 

пожежно-рятувальної частини Головного 

управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області, 

сержант служби цивільного захисту. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради            підпис             Наталія ШАБЕЛЬНИК 
 


