
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_27 квітня 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____137/2021-р_____ 

 

 

Про відзначення учасників 

освітнього процесу 

 

З метою відзначення кращих учасників освітнього процесу за вагомі 

досягнення в галузі освіти, враховуючи наказ Департаменту освіти і науки 

Хмельницької обласної державної адміністрації від 26.02.2021 № 54-од              

«Про підсумки другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року-2021» та відзначення його переможців», результат зимового чемпіонату 

України зі спортивної ходьби серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків, 

керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Відзначити грошовою премією учасників освітнього процесу згідно з 

додатком.  

 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Валентина КАМІНСЬКА) виділити кошти в сумі 54900 (п’ятдесят чотири 

тисячі дев’ятсот) гривень 00 копійок для відзначення учасників освітнього 

процесу в межах асигнувань, що передбачені в бюджеті Старокостянтинівської 

міської територіальної громади на 2021 рік по КПКВ 020180 «Інша діяльність у 

сфері державного управління» КЕКВ 22730 «Інші виплати населенню» на 

виконання Програми щодо забезпечення заходів Старокостянтинівської міської 

ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки. 

 

3. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) забезпечити сплату коштів. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишити за собою. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 

 



Додаток  

до розпорядження міського голови  

27 квітня 2021 року № 137/2021-р 

 

 

 

Список  

учасників освітнього процесу для відзначення грошовою премією  

 

ВЕРБИЦЬКИЙ  

Олександр Олександрович  

- тренер Старокостянтинівської дитячо-

юнацької спортивної школи 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницької 

області, який підготував чемпіона України зі 

спортивної ходьби серед дорослих, молоді, 

юніорів та юнаків зимового чемпіонату України 

(розмір грошової премії 12500 грн);  

  

ГОРБАЧОВ 

Роман Ігорович 

- вихователь Старокостянтинівської дитячо-

юнацької спортивної школи 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницької 

області, переможець зимового чемпіонату України 

зі спортивної ходьби серед дорослих, молоді, 

юніорів та юнаків (розмір грошової премії              

12500 грн); 

 

ПАЛАМАРЧУК 

Володимир Васильович 

- вчитель трудового навчання 

Старокостянтинівського навчально-виховного 

комплексу «Спеціалізована школа І ступеня, 

гімназія» Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницької області імені Героя України Сергія 

Михайловича Бондарчука, переможець другого 

туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель               

року-2021» (розмір грошової премії 10000 грн); 

 

САМОЛЮК  

Оксана Дмитрівна 

- вчитель української мови та літератури 

Старокостянтинівської загальноосвітньої школи          

І-ІІІ ступенів № 1 Старокостянтинівської міської 

ради Хмельницької області, переможець другого 

туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель              

року-2021» (розмір грошової премії 10000 грн). 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради          підпис               Наталія ШАБЕЛЬНИК 


