
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__02 листопада 2020___ року                 Старокостянтинів                      № ______302/2020-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 статтею 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 працівників закладів культури, представників 

мистецького кола міста 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. 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. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                             Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток 

до розпорядження міського голови 

02 листопада 2020 року № 302/2020-р 

 

 

Список нагороджених 

 

ВОЙТКО 

Тетяна Олександрівна 

 

- викладач теоретичних дисциплін дитячої 

музичної школи імені М. Кондратюка; 

ЗАГОРУЙКО 

Анатолій Лазарович 

 

- артист муніципального духового оркестру; 

ЗАГОРУЙКО 

Вероніка Петрівна 

- головний бухгалтер централізованої бухгалтерії 

управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

 

КАЯФА 

Василь Пилипович 

- спеціаліст з розвитку маркетингу та інвестування 

історико-культурного центру-музею «Старий 

Костянтинів»; 

 

КОШУБА 

Віктор Тихонович 

- викладач образотворчого мистецтва 

Старокостянтинівської дитячої художньої школи; 

 

МОСІЙЧУК 

Іван Борисович 

 

- артист оркестрової групи народного 

аматорського хору «Доброслав»; 

НАРИЖНЄВА 

Тетяна Федорівна 

 

- майстер декоративно-прикладного мистецтва; 

НИШТИК 

Любов Василівна 

 

- завідувач Старокостянтинівської міської 

бібліотеки для дорослих і дітей; 

НІСТРАНСЬКИЙ 

Олександр Анатолійович 

 

- звукооператор Старокостянтинівського міського 

будинку культури; 

ОЛІЙНИК 

Сергій Вікторович 

 

- артист оркестрової групи народного 

аматорського хору «Доброслав»; 

СВИРИДОВСЬКА 

Олена Миколаївна 

- викладач хорових дисциплін та сольного співу 

дитячої музичної школи імені М. Кондратюка; 



 

 

 

 

ШИШКІНА 

Тетяна Іванівна 

2 

 

Продовження додатка 

 

- головний спеціаліст відділу мистецьких закладів 

управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами                          підпис                              Валентина ЯНЗЮК 


