
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

30 жовтня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 324/2019–р 

 

 

Про нагородження з нагоди 

Дня працівника соціальної 

сфери 
 

 

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 працівника соціальної сфери з врученням цінного 

подарунка кожному: 

1) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і відданість 

справі, вагомий внесок у вирішення проблем соціального захисту населення 

працівників установ та організацій соціальної сфери міста згідно з додатком 1; 

2) за значний колективний вклад у реалізацію державної політики в сфері 

соціального захисту населення, вагомий внесок у розв’язання проблем 

соціального характеру, високий професіоналізм і відданість справі колективи 

установ та організацій соціальної сфери міста згідно з додатком 2. 

 

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. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради   

(Камінська В.К.) виділити кошти для придбання букетів квітів у сумі 2600 (дві 

тисячі шістсот) 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. 
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5. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Авраменко Л.Г.) забезпечити сплату коштів та відобразити в обліку видачу 

подарунків. 

 

6. Преміювати з нагоди Дня працівника соціальної сфери працівників 

управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради, директора територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг), директора центру 

комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю міської ради, директора 

Старокостянтинівського міського Кризового центру виконавчого комітету 

міської ради, директора Регіонального Центру раннього розвитку дитини 

виконавчого комітету міської ради в розмірі посадового окладу. 

 

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Камінську В.К. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                                           М. Мельничук



 

Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від 30 жовтня 2019 року № 324/2019-р 

 

 

Список нагороджених 

 

Боролюк 

Надія Данилівна 

– - соціальний робітник територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг); 

Волинець 

Ольга Василівна 

– - секретар Старокостянтинівської 

територіальної первинної організації 

Українського товариства сліпих; 

Іванюк 

Тетяна Анатоліївна 

– - соціальний працівник Хмельницького 

благодійного фонду «Хесед Бешт»; 

Леочко 

Ольга Віленівна 

– - музичний керівник Регіонального Центру 

раннього розвитку дитини виконавчого комітету 

міської ради; 

Ляшук 

Григорій Іванович 

– - робітник з комплексного обслуговування й 

ремонту будинків територіального центру 

соціального (надання соціальних послуг); 

Пахомов 

Дмитро Вікторович 

– - соціальний працівник територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг); 

Поліщук 

Інна Сергіївна 

– - бухгалтер територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг); 

Савін 

Олександр Миколайович 

– - начальник Старокостянтинівського відділу 

обслуговування громадян управління 

обслуговування громадян головного управління 

Пенсійного фонду України в Хмельницькій 

області; 

Сахіпов 

Фаріт Закійович 

– - психолог військової частини А2502, 

волонтер; 

Слідзінська 

Людмила Володимирівна 

– - соціальний працівник Хмельницького 

благодійного фонду «Хесед Бешт»; 

Слізінська 

Інна Вячеславівна 

– - заступник начальника відділу організації 

працевлаштування населення 

Старокостянтинівської міськрайонної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості; 



 

 

 

 

 

Суходольська 

Лілія Володимирівна 

– 2 

 

Продовження додатка 1 

 

- начальник відділу активної підтримки 

безробітних Старокостянтинівської 

міськрайонної філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості; 

Трачук 

Наталія Степанівна 

– - головний спеціаліст страхових виплат та 

матеріального забезпечення 

Старокостянтинівського відділення управління 

виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування України в Хмельницькій області; 

Чаплінська 

Тамара Іванівна 

– - помічник вихователя центру комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю 

Старокостянтинівської міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами                                    підпис                                       В. Янзюк 

 

 

 


