
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

07 листопада 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 336/2019–р 

 

 

Про нагородження з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури 

та майстрів народного мистецтва 
 

 

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 Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва: 

1) творчі колективи міста за плідну працю, високий професіоналізм і 

відданість справі, значний колективний внесок у справу примноження 

традицій міста Старокостянтинова, активну участь у громадському житті 

з врученням цінного подарунка кожному згідно з додатком 1; 

2) працівників закладів культури та народних майстрів за вагомі творчі 

здобутки, високу професійну майстерність і відданість справі, особистий 

внесок у розвиток культури рідного міста з врученням цінного подарунка 

кожному згідно з додатком 2. 

 

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 та 

пакетів для подарунків у сумі 2987 (дві тисячі дев’ятсот вісімдесят сім) грн   

00 коп. у межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 2019 рік по 
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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 

(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 1 

до розпорядження міського голови 

07 листопада 2019 року № 336/2019-р 

 

 

Список нагороджених 

 

Колектив дитячого спортивно-танцювального клубу «Данс-ліцей» 

(керівник ШЕВЧУК Олександр Сергійович); 

колектив зразкового художнього танцювального гурту «Арабеск» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

(керівник БУЄВА Оксана Володимирівна); 

колектив хореографічного гуртка «Самоцвіти» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості (керівник СУКАЧ Оксана 

Олексіївна). 

 

 

 

Керуючий справами                           підпис                          Валентина ЯНЗЮК 

 

 



 

Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

07 листопада 2019 року № 336/2019-р 

 

Список нагороджених 

 

ІВАНЧЕНКО 

Віктор Степанович 

 - завідувач навчальної частини дитячої музичної 

школи імені М. Кондратюка; 

КАЗІМІРЬОНОК 

Наталія Василівна 

 - солістка народного аматорського хору 

«Доброслав»; 

КРИВЕНКО 

Марія Сергіївна 

 - вокалістка, активна учасниця культурно-

мистецьких заходів міста; 

ЛИСЕНКО 

Олена Володимирівна 

 - викладач класу сольного співу дитячої музичної 

школи імені М.Кондратюка; 

МАКОВІЙ 

Світлана Валентинівна 

 - викладач класу скрипки дитячої музичної школи 

імені М. Кондратюка; 

МЕДВЕДЧУК 

Микола Михайлович 

 - артист народного аматорського хору «Подоляни»; 

МЕЛЬНИЧУК 

Галина Анатоліївна 

 - викладач образотворчого мистецтва 

Старокостянтинівської дитячої художньої школи; 

ПАЩЕНКО 

Олена Олександрівна 

 - майстер декупажу; 

ПЕНТЮК 

Анастасія Іванівна 

 - вокалістка, активна учасниця культурно-

мистецьких заходів міста; 

ПЕТЛЮК 

Валентина Анатоліївна 

 - викладач класу бандури дитячої музичної школи 

імені М. Кондратюка; 

СЕРЕДЮК 

Діна Володимирівна 

 - викладач класу сольного співу дитячої музичної 

школи імені М. Кондратюка; 

СИТНИК 

Каріна Дмитрівна 

 - вокалістка, активна учасниця культурно-

мистецьких заходів міста; 

ФЕДЕЛЕШ 

Ірина Василівна 

 - директор Старокостянтинівського міського 

будинку культури. 

 

 

 

Керуючий справами                           підпис                           Валентина ЯНЗЮК 

 

 


