
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

25 вересня  2018 року  Старокостянтинів   № 313/2018-р 

 

Про нагородження з нагоди 

Дня працівників освіти 
 

 

З метою відзначення кращих працівників галузі освіти міста з нагоди Дня 

працівників освіти, на підставі подання начальника управління освіти 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Пасічника А.П., яке 

зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 21 вересня 2018 року за    

№ 16/3928-01-37/2018, подань директора Старокостянтинівського 

професійного ліцею Кучерука С.С., які зареєстровані у виконавчому комітеті 

міської ради 21 вересня 2018 року за № № 47/3925-01-37/2018,               

47/3926-01-37/2018, 47/3927-01-37/2018, відповідно до розпорядження міського 

голови від 24 вересня 2018 року № 253/2018-рвс «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 галузі освіти міста за 

багаторічну сумлінну та плідну працю у сфері освіти, вагомий особистий 

внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління, високий 

професіоналізм і відданість справі та з нагоди Дня працівників освіти 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. 
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5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                      підпис                                В. Богачук 

 

 



Додаток  

до розпорядження міського голови 

25 вересня 2018 року № 313/2018-р 

 

Список нагороджених 

 

Гордигага 

Леся Анатоліївна 

- методист, керівник гуртка «Початкове 

технічне моделювання» 

Старокостянтинівської міської станції юних 

техніків; 

Гуменна 

Наталія Романівна 

- вчитель основ здоров’я 

Старокостянтинівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 8 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницької області; 

Ільїна 

Ольга Юріївна 

- майстер виробничого навчання 

Старокостянтинівського професійного ліцею; 

Кучерява 

Емілія Йосипівна 

- завгосп Старокостянтинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницької області; 

Левицька 

Людмила Петрівна 

- викладач Старокостянтинівського 

професійного ліцею; 

Мельничук 

Раїса Миколаївна 

- секретар-діловод Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької 

творчості Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницької області; 

Нижник 

Лариса Василівна 

- завідувач дошкільного навчального 

закладу № 8 «Калинонька» 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницької області; 

Савченко 

Світлана Михайлівна 

- секретар-друкарка Старокостянтинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницької області; 

Третяк 

Лідія Тимофіївна 

- вчитель початкових класів 

Старокостянтинівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницької області; 
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Продовження додатка 

Фараон 

Валерій Віталійович 

- майстер виробничого навчання 

Старокостянтинівського професійного ліцею; 

Харківська 

Валентина Володимирівна 

- помічник вихователя дошкільного 

навчального закладу №5 «Чебурашка» 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницької області; 

Шахрай 

Тетяна Петрівна 

- бухгалтер централізованої бухгалтерії 

управління освіти виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницької області. 

 

 

 

Керуючий справами                               підпис                                        В. Янзюк 
 

 

 


