
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

  24 вересня 2020_ року                     Старокостянтинів                      №      259/2020-р____ 

 

 
Про нагородження з нагоди Дня 

працівників освіти 

 

На підставі Положення про відзнаки виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого 
комітету міської ради від 28 березня 2013 року № 109, відповідно до 

розпорядження міського голови від 18 вересня 2020 року № 322/2020-рв «Про 

надання частини чергової відпустки МЕЛЬНИЧУКУ М.С. та надання права 
першого підпису БОГАЧУКУ В.В.», керуючись ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

  

1. Нагородити Грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської 
міської ради з нагоди Дня працівників освіти кращих працівників галузі освіти 

міста за багаторічну сумлінну і плідну працю у сфері освіти, вагомий особистий 

внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління, високий 
професіоналізм і відданість справі 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. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) відобразити в обліку видачу подарунків.  
 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Валентину ЯНЗЮК. 

 
 

Перший заступник 

міського голови                              підпис                             Володимир БОГАЧУК



Додаток 

до розпорядження міського голови 

24 вересня 2020 року № 259/2020-р 

 
 

Список нагороджених 

 

БАБІЄНКО 
Олена Павлівна 

- секретар-друкарка Старокостянтинівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7; 

 

ВАСЯНОВИЧ 
Ольга Володимирівна 

- комірник дошкільного навчального закладу       
№ 8 «Калинонька»; 

 

ГНИЛІЦЬКА 

Людмила Миколаївна 

- вихователь-методист дошкільного навчального 

закладу № 1 «Теремок»; 
 

ГОЛЮК 

Олена Федорівна 

- бухгалтер централізованої бухгалтерії 

управління освіти виконавчого комітету 
Старокостянтинівської міської ради; 

 

ДЕРКАЧ 

Світлана Володимирівна 

- техпрацівник Старокостянтинівської дитячо-

юнацької спортивної школи; 
 

ДЕХТЯР 

Людмила Володимирівна 

- практичний психолог дошкільного навчального 

закладу № 9 «Малятко»; 
 

ДОРОЖКО 

Ольга Василівна 

- секретар Старокостянтинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1; 

 
КИРИЛЮК 

Анатолій Пилипович 

- вчитель з професії «Водій автотранспортних 

засобів» Старокостянтинівського міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату; 
 

КІРПА 

Валентина Анатоліївна 

- вчитель української мови та літератури 

Старокостянтинівської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 8; 
 

КОРЧЕВНА 

Інна Миколаївна 

- вчитель біології Старокостянтинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4; 

 
ЛІЩУК 

Юлія Олександрівна 

- вчитель-логопед дошкільного навчального 

закладу № 2 «Зайчик»; 

 
ЛУКАЩУК 

Тетяна Вікторівна 

- лаборант Старокостянтинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3; 
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Продовження додатка 

 
МАЙХЕР 

Сергій Миколайович 

- керівник гуртка «Стендове моделювання» 

Старокостянтинівської міської станції юних 

техніків; 

 
МОРДЮК 

Людмила Панасівна 

- завідувач дошкільного навчального закладу № 4 

«Вишенька»; 

 
МУДРИК 

Лілія Олександрівна 

- вихователь дошкільного навчального закладу  

№ 3 «Сонечко»; 

 

ПАЛЬОНКО 
Світлана Володимирівна 

- керівник гуртка «Екодизайну» 
Старокостянтинівського міського центру дитячої 

та юнацької творчості; 

 
ПОЛІЩУК 

Світлана Олександрівна 

- вчитель німецької мови 

Старокостянтинівського навчально-виховного 

комплексу «Спеціалізована школа І ступеня, 

гімназія» Старокостянтинівської міської ради 
Хмельницької області імені Героя України Сергія 

Михайловича Бондарчука; 

 
САВЧУК 

Катерина Петрівна 

- практичний психолог дошкільного навчального 

закладу № 7 «Золотий ключик»; 

 

СОЛОМЮК 
Альона Володимирівна 

- медична сестра Старокостянтинівського ліцею 
Старокостянтинівської міської ради Хмельницької 

області імені Михайла Семеновича Рудяка; 

 
ФІЛІПОВА 

Леся Андріївна 

- помічник вихователя дошкільного навчального 

закладу № 6 «Зіронька»; 

 

ХОМЮК 
Наталія Сергіївна 

- вчитель математики та інформатики 
Старокостянтинівської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 6; 

 

ШМІГЕЛЬСЬКИЙ 
Олексій Андрійович 

- робітник дошкільного навчального закладу № 5 
«Чебурашка». 

 

 
 

Керуючий справами                                  підпис                        Валентина ЯНЗЮК 


