
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

27 квітня 2018 року  Старокостянтинів   № 149/2018-р 

 

Про нагородження кращих трудових 

колективів та працівників підприємств 

в галузі охорони праці з нагоди 

відзначення Дня охорони праці 
 

 

Відповідно до розпоряджень міського голови від 26 лютого 2018 року                    

№ 66/2018-р «Про проведення міського огляд-конкурсу на кращу організацію 

роботи з охорони праці, зниження травматизму, професійних захворювань та 

загибелі працюючих на виробництві», від 12 квітня 2018 року № 123/2018-р 

«Про заходи по проведенню Дня охорони праці в місті», від 25 квітня         

2018 року № 115/2018-рвс «Про відрядження Мельничука М.С., Савіцького 

В.В.», Положення про відзнаки виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 

28 березня 2013 року № 109, враховуючи протокол засідання організаційного 

комітету з проведення щорічного міського огляд-конкурсу на кращу 

організацію роботи з охорони праці, зниження травматизму, професійних 

захворювань та загибелі працюючих на виробництві від 06 квітня 2018 року та 

з нагоди відзначення Дня охорони праці в Україні 28 квітня 2018 року, 

керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Нагородити грамотами виконавчого комітету міської ради та цінними 

подарунками колективи підприємств міста, що перемогли у щорічному 

міському огляд-конкурсі на кращу організацію роботи з охорони праці, 

зниження травматизму, професійних захворювань та загибелі працюючих на 

виробництві: 

у номінації підприємств з середньообліковою чисельністю працюючих до 

50 осіб ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів» (директор Горєлов 

Віктор Миколайович); 

у номінації підприємств з середньообліковою чисельністю працюючих від 

50 до 100 осіб Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств 

(начальник Булич Володимир Євгенович); 
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у номінації підприємств з середньообліковою чисельністю працюючих від 

100 до 500 осіб ДП «Старокостянтинівське лісове господарство» (директор 

Грачук Юрій Дмитрович); 

у номінації підприємств з середньообліковою чисельністю працюючих 

понад 500 осіб ДП «Старокостянтинівський молочний завод» (генеральний 

директор Гордійчук Юрій Анатолійович). 

 

2. Нагородити грамотами виконавчого комітету міської ради та цінними 

подарунками: 

Мисечко Ніну Василівну - інженера з охорони праці та навколишнього 

середовища ТОВ «Мегатекс Індастріал»; 

Поліщук Світлану Олександрівну - інженера з охорони праці 

комунального підприємства по експлуатації теплового господарства 

«Тепловик»; 

Цісарука Олега Всеволодовича - інженера з охорони праці філії 

«Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал» ПАТ «Українська 

залізниця». 

 

3. Завідувачу господарської групи виконавчого комітету міської ради 

Марчуку Р.І. виділити подарунки для вручення нагородженим та надати акт 

списання даних подарунків у відділ бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету міської ради. 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Богачука В.В. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                         підпис                           В. Богачук 

 


