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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_05 листопада 2021___року                 Старокостянтинів                       № ____393/2021-р_____ 

 

 

Про нагородження з нагоди Всеукраїнського 

дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

 

 

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. Оголосити Подяку виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів  

народного мистецтва працівникам установ культури та творчим людям 

Старокостянтинівської міської територіальної громади за сумлінну працю, 

високу професійну майстерність і відданість справі, вагомі творчі здобутки з 

врученням подарунка кожному згідно з додатком. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської ради 

(Анжеліка ГИЛЮК) забезпечити оформлення подяк відповідного зразка. 

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина 

КАМІНСЬКА) виділити кошти в сумі 4875 (чотири тисячі вісімсот сімдесят 

п’ять) гривень 00 копійок на придбання подарунків у межах асигнувань, що 

передбачені в бюджеті Старокостянтинівської міської територіальної громади 

на 2021 рік по КПКВ 0210180 «Інші діяльність у сфері державного управління» 

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку» на виконання Програми щодо забезпечення 

заходів Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на             

2021-2025 роки, затвердженої рішенням сесії Старокостянтинівської міської 

ради від 21 грудня 2020 року № 5/2/VIII. 

 

4. Завідувачу господарства виконавчого комітету міської ради Роману 

МАРЧУКУ виділити подарунки для вручення нагородженим. 
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5. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) забезпечити сплату коштів та відобразити в обліку 

видачу подарунків. 

 

6. 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  

05 листопада 2021 року № 393/2021-р 

 

 

Список нагороджених 

 

БОЛКУН 

Алла Тарасівна 

- завідуюча організаційно-методичним та 

інформаційно-бібліографічним відділом 

комунального закладу культури 

«Централізована бібліотечна система» 

Старокостянтинівської міської ради; 

БОЛКУН 

Валентин Леонідович 

- методист комунального закладу культури 

«Центр культури імені Володимира Ножки» 

Старокостянтинівської міської ради; 

БОРКОВСЬКА 

Марія Валеріївна 

- артистка народного аматорського хору 

«Доброслав» Старокостянтинівського 

міського будинку культури; 

КАПУСТИНСЬКА 

Світлана Степанівна 

- викладач по класу фортепіано, 

концертмейстер комунального освітнього 

закладу в галузі культури мистецька школа 

«Музична школа імені Миколи Кондратюка» 

Старокостянтинівської міської ради;  

КАСЬЯНОВ 

Сергій Олександрович 

- викладач комунального освітнього закладу 

культури мистецька школа «Самчиківська 

художня школа традиційного народного 

декоративно-прикладного мистецтва» 

Старокостянтинівської міської ради; 

КОСИНСЬКИЙ 

Володимир Григорович 

- звукооператор комунального закладу 

культури «Центр культури імені Володимира 

Ножки» Старокостянтинівської міської ради; 

НОЖКА 

Людмила Іванівна 

- керівник муніципального фольклорного 

ансамблю імені Володимира Ножки 

комунального закладу культури «Центр 

культури імені Володимира Ножки» 

Старокостянтинівської міської ради; 

ПОДЖАРА 

Олена Сергіївна 

- бухгалтер централізованої бухгалтерії 

управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради; 
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Продовження додатка 

СИНЯВСЬКА 

Галина Василівна 

- діловод комунального освітнього закладу 

в галузі культури мистецька школа 

«Музична школа імені Миколи Кондратюка» 

Старокостянтинівської міської ради; 

СПИСОВА 

Олена Олегівна 

- майстер декоративно-прикладного 

мистецтва; 

ХАЦАЮК 

Павло Володимирович 

- директор комунального освітнього 

закладу в галузі культури мистецька школа 

«Художня школа» Старокостянтинівської 

міської ради; 

ШЕВЧУК 

Олександр Сергійович 

- керівник дитячо-юнацького спортивно-

танцювального клубу «Данс-ліцей»; 

ШУБІНА 

Вікторія Василівна 

- головний спеціаліст відділу культурно-

освітніх та мистецьких закладів управління 

культурної політики і ресурсів виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської 

ради; 

ШУЛЬГАН 

Яна Петрівна 

- артистка народного аматорського хору 

«Доброслав» Старокостянтинівського 

міського будинку культури; 

ЯЦЮК 

Юрій Борисович 

- майстер-гончар декоративно-прикладного 

мистецтва. 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради            підпис             Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 


