
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

16 жовтня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 313/2019–р 

 

 

Про нагородження з нагоди Дня 

працівників харчової промисловості 
 

 

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. Оголосити Подяку виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради за багаторічну сумлінну та плідну працю, високий 

професіоналізм і відданість справі, вагомий внесок у розвиток галузі харчової 

промисловості міста та з нагоди Дня працівників харчової промисловості 

кращим працівникам дочірнього підприємства «Старокостянтинівський 

молочний завод», товариства з обмеженою відповідальністю 

«Старокостянтинівцукор» з врученням цінного подарунка кожному згідно з 

додатком. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської 

ради (Гилюк А.В.) забезпечити оформлення подяк 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. 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Янзюк В.М. 

 

 

 

Міський голова                                     підпис                                  М. Мельничук



 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 16 жовтня 2019 року № 313/2019-р 

 

 

Список нагороджених 

 

Головачук 

Василь Володимирович 

 - слюсар лабораторії контрольно-вимірювальних 

приладів і автоматики товариства з обмеженою 

відповідальністю «Старокостянтинівцукор»; 

Єфімова 

Інна Володимирівна 

 - заступник генерального директора з виробництва 

дочірнього підприємства «Старокостянтинівський 

молочний завод»; 

Китайчук  

Микола Петрович 

 - слюсар-ремонтник товариства з обмеженою 

відповідальністю «Старокостянтинівцукор»; 

Морєва 

Любов Василівна 

 - укладальник-пакувальник 2 розряду маслоцеху 

дочірнього підприємства «Старокостянтинівський 

молочний завод»; 

Пойдин 

Іван Іванович 

 - електрозварник ручного зварювання товариства з 

обмеженою відповідальністю 

«Старокостянтинівцукор»; 

Свинарик 

Андрій Миколайович 

 - футерувальник товариства з обмеженою 

відповідальністю «Старокостянтинівцукор»; 

Співак 

Світлана Михайлівна 

 - заступник генерального директора із заготівлі 

молочної сировини на дочірньому підприємстві 

«Старокостянтинівський молочний завод»; 

Ціох 

Петро Петрович 

 - начальник відділу охорони та безпеки 

підприємства на дочірньому підприємстві 

«Старокостянтинівський молочний завод». 

 

 

 

Керуючий справами                               підпис                                       В. Янзюк 

 

 


