
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_16_червня 2020___ року                    Старокостянтинів                         № ______164/2020-р_____ 

 

 

Про нагородження учнів – переможців І 

етапу щорічного обласного заочного 

конкурсу «Природа України очима дітей 

Хмельниччини» 

 

 

З метою підтримки обдарованих і талановитих дітей та учнівської молоді, 

на підставі розпорядження міського голови від 14 травня 2020 року                          

№ 142/2020-р «Про участь у І етапі щорічного обласного заочного конкурсу 

«Природа України очима дітей Хмельниччини»» та протоколу засідання журі з 

проведення І етапу щорічного обласного заочного конкурсу «Природа України 

очима дітей Хмельниччини» від 26 травня 2020 року, керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Нагородити грамотами виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради та цінними подарунками учнів – переможців І етапу щорічного 

обласного заочного конкурсу «Природа України очима дітей Хмельниччини» 

згідно з додатком. 

 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Валентина КАМІНСЬКА) виділити кошти в сумі 1400 (одна тисяча 

чотириста) грн 00 коп. на придбання цінних подарунків для нагородження 

учнів в межах асигнувань, що передбачені в бюджеті міста на 2020 рік по 

КПКВ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» КЕКВ 2282 

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених 

до заходів розвитку» на виконання Програми щодо забезпечення заходів 

Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 

роки. 

 

3. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) забезпечити сплату коштів.  

 

4. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської 
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ради (Анжеліка ГИЛЮК) забезпечити оформлення грамот відповідного зразка. 

 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

 

Міський голова                            підпис                              Микола МЕЛЬНИЧУК  

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

16 червня 2020 року № 164/2020-р 

 

 

 

Список учнів – переможців І етапу  

щорічного обласного заочного конкурсу 

«Природа України очима дітей Хмельниччини» 

 

 

Влада ЗАЇКА, Старокостянтинівська дитяча художня школа, малюнок 

«Кожна крапля важлива», номінація  - кращий малюнок, середня група (10-         

13 років); 

 

Вероніка ЗБОРОВСЬКА, гурток «Бісерне рукоділля» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості, 

поробка «Квіти рідної землі», номінація – краща поробка, молодша вікова 

група (6 - 9 років); 

 

Аліна КРАВЧУК, гурток «Художнє мистецтво» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості, малюнок «Збережемо чистим 

довкілля», номінація – кращий малюнок, молодша вікова група (6 - 9 років); 

 

Софія ПАЛЬОНКО, гурток «Екодизайн» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості, поробка «Лось», номінація – 

краща поробка, молодша вікова група (6 - 9 років); 

 

Олександр РИМАР, Міська станція юних техніків, фоторобота «Це не 

наше сміття, але це наша екологія», номінація – краща фоторобота, середня 

група (10 - 13 років); 

 

Ангеліна ТУРБАН, Міська станція юних техніків, фоторобота «У 

гармонії з природою», номінація – краща фоторобота, середня група (10-                

13 років); 

 

Марія ШЕВЧУК, гурток «Бісерне рукоділля» Старокостянтинівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості, поробка «Квіти рідної землі», 

номінація – краща поробка, молодша вікова група (6 - 9 років). 

 

 

 

Керуючий справами                         підпис                               Валентина ЯНЗЮК 

 


