
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

04 грудня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 374/2019–р 

 

 

Про нагородження з нагоди Дня 

місцевого самоврядування 
 

 

 

На підставі Положення про відзнаки виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 28 березня 2013 року № 109, керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Нагородити Грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради з нагоди Дня місцевого самоврядування кращих працівників 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради за сумлінну та 

плідну працю на користь громади міста, високий професіоналізм та відданість 

справі, відповідальне ставлення до виконання посадових обов’язків, 

ініціативність при вирішенні службових питань 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. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина 

КАМІНСЬКА) виділити кошти для придбання букетів квітів у сумі 5600 (п’ять 

тисяч шістсот) грн 00 коп., подарунків у сумі 33900 (тридцять три тисячі 

дев’ятсот) грн 00 коп. та пакетів для подарунків в сумі 1400 (одна тисяча 

чотириста) грн 00 коп. у межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 

2019 рік по КПКВ 0210180 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 2016-2020 роки. 

 

5. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради
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(Людмила АВРАМЕНКО) забезпечити сплату коштів та відобразити в обліку 

видачу подарунків. 

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Валентину ЯНЗЮК. 

 

 

 

 

Міський голова                              підпис                              Микола МЕЛЬНИЧУК



 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

04 грудня 2019 року № 374/2019-р 

 

 

Список нагороджених 

 

БИЛИНА 

Руслан Олександрович 

 - заступник начальника відділу державного 

архітектурно-будівельного контролю виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради; 

БЛІЩ 

Сергій Степанович 

 - завідувач відділу інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради; 

БУЗИНАРЧУК 

Тетяна Миколаївна 

 - головний спеціаліст відділу опіки та піклування 

над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування, служби у справах дітей 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради; 

ВЕЛЬМА 

Людмила Юріївна 

 - головний спеціаліст відділу промисловості, 

житлово-комунального господарства, транспорту 

та зв’язку управління економіки виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради; 

КАПЛЯР 

Леся Миколаївна 

 - головний спеціаліст сектору прийняття рішень 

відділу грошових виплат та компенсацій 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради; 

КОВАЛЬЧУК 

Юлія Володимирівна 

 - головний спеціаліст відділу торгівлі, побутового 

обслуговування та захисту прав споживачів 

управління економіки виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

КОТЕЛЬНІК 

Наталія Миколаївна 

 - головний спеціаліст сектору прийому громадян 

відділу грошових виплат та компенсацій 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради; 

КУДИМОВ 

Сергій Анатолійович 

 - головний спеціаліст-економіст відділу доходів 

фінансового управління виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 
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КУНИЦЬКА 

Наталія Василівна 

 - головний спеціаліст організаційно-контрольного 

відділу виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

ЛІСІЧЕНКО 

Вероніка Юріївна 

 - головний спеціаліст відділу ведення Державного 

реєстру виборців виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

МИХАЛЬЧУК 

Анастасія Ігорівна 

 - головний спеціаліст загального відділу 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради; 

ПАВЛЮК 

Віктор Сергійович 

 - адміністратор центру надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

ПАСІЧНИК 

Анатолій Панасович 

 - начальник управління освіти виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради; 

РИБАК 

Лариса Володимирівна 

 - головний спеціаліст відділу з питань охорони, 

раціонального використання природних ресурсів 

та благоустрою виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

РОДЮК 

Людмила Михайлівна 

 - головний спеціаліст відділу з питань реєстрації 

місця проживання виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

СТРЕМЕДЛОВСЬКИЙ 

Володимир Віталійови

ч 

 - адміністратор центру надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

ТАРАСЮК 

Валентина Яківна 

 - завідувач відділу з питань регулювання 

земельних відносин виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

ФОМІНА 

Тетяна Віталіївна 

 - головний спеціаліст відділу бухгалтерського 

обліку виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

ЧЕПУРНА 

Тетяна Петрівна 

 - начальник відділу координації суб’єктів, що 

надають соціальні послуги, управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради; 
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ЧОРНОУС 

Тетяна Володимирівна 

 - головний спеціаліст відділу бухгалтерського 

обліку виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

ШИШКІНА 

Ганна Сергіївна 

 - головний спеціаліст організаційно-контрольного 

відділу виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами                             підпис                        Валентина ЯНЗЮК 

 


