
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_17 березня 2021___ року                    Старокостянтинів                       № ____84/2021-р_____ 

 

 

Про нагородження з нагоди Дня працівників 

житлового-комунального господарства і 

побутового обслуговування населення 

 

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 врученням цінного подарунка кожному з нагоди Дня працівників 

житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення 

кращих представників сфери житлово-комунального господарства і побутового 

обслуговування населення за високий професіоналізм, сумлінну працю та 

відповідальність, вагомий внесок у справу надання житлово-комунальних 

послуг і поліпшення рівня побутового обслуговування населення міста згідно з 

додатком. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської 

ради (Анжеліка ГИЛЮК) забезпечити оформлення грамот відповідного зразка. 

 

3. Господарській групі виконавчого комітету міської ради (Роман 

МАРЧУК) 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 заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



 

Додаток  

до розпорядження міського голови 

17 березня 2021 року № 84/2021-р 
 

 

 

Список нагороджених 

 

БАБАК  

Микола Петрович 

- машиніст насосних установок 

підрозділу каналізаційних насосних 

станцій комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

БАЙДИЧ  

Ольга Олегівна 

- озеленювач комунального 

підприємства «Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» Старокостянтинівської 

міської ради; 

 

БОЧКОВСЬКИЙ 

Йосип Антонович  

-  завідувач полігоном твердих 

побутових відходів комунального 

підприємства комбінату комунальних 

підприємств Старокостянтинівської 

міської ради; 

 

ВЛАСЕНКО 

Лідія Андріївна  

-  робітник з комплексного прибирання 

та утримання будинків з прилеглими 

територіями Старокостянтинівської 

житлово-експлуатаційної контори; 

 

ГАВРИЩУК 

Юрій Дмитрович  

- майстер комунального підприємства 

«Міськсвітло» Старокостянтинівської 

міської ради; 

 

ГРАБЧУК 

Олександр Васильович  

- столяр Старокостянтинівської 

житлово-експлуатаційної контори;  

 

ГРИЩУК  

Юрій Юрійович 

- дозувальник підрозділу водопровідних 

насосних станцій комунального 

підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства 

«Водоканал» Старокостянтинівської 

міської ради; 
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Продовження додатка 

 

ГУСАР  

Дмитро Олександрович 

- слюсар аварійно-відновлювальних 

робіт підрозділу з обсуговування та 

ремонту водопровідних мереж № 1 

комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ДОРОЖКО 

Микола Йосипович  

- робітник бригади санітарної очистки 

міста комунального підприємства 

комбінату комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ЗАДНІПРЯНА  

Наталія Леонідівна  

- головний бухгалтер комунального 

підприємства «Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» Старокостянтинівської 

міської ради; 

 

КЕБА 

Надія Михайлівна 

- двірник комунального підприємства 

«Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» Старокостянтинівської 

міської ради; 

 

КОЗАК 

Володимир Миколайович  

- електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування V 

розгляду підрозділу обслуговування та 

ремонту електротехнічного устаткування 

комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

КРАСНОЛУЦЬКИЙ 

Микола Миколайович 

- слюсар-сантехнік 

Старокостянтинівської житлово-

експлуатаційної контори; 

  

КУРАШ 

Степан Степанович 

- сторож полігону твердих побутових 

віходів комунального підприємства 

комбінату комунальних підприємств   

Старокостянтинівської міської ради; 
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Продовження додатка  

 

КУХАРЧУК  

Володимир Іванович 

- машиніст автовишки і 

автогідропіднімача АП-17 комунального 

підприємства «Міськсвітло» 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

КУХАРЧУК 

Прокіп Петрович 

- робітник бригади благоустрою міста 

комунального підприємства комбінату 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ЛІСОВСЬКА 

Надія Пилипівна 

- майстер Старокостянтинівської 

житлово-експлуаційної контори; 

 

ЛУЩЕВСЬКА 

Тамара Олександрівна  

- бухгалтер абонентського відділу 

комунального підприємства по 

експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради; 

  

ЛЯМЕЦЬ 

Володимир Вікторович 

- дорожній робітник комунального 

підприємства «Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» Старокостянтинівської 

міської ради; 

 

ОВЧАРЕНКО 

Володимир Олександрович  

- електрогазозварник комунального 

підприємства по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ОЛІЙНИК 

Віктор Миколайович 

- водій комунального підприємства 

«Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» Старокостянтинівської 

міської ради; 

 

ПАРИКВАШ 

Мирослава Олександрівна 

 

- фізична особа-підприємець; 

ПРОБИТЮК 

Олег Володимирович 

- електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування 

Старокостянтинівської житлово-

експлуатаційної контори;  
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Продовження додатка 

 

РИМАРЧУК 

Сергій Іванович 

- слюсар аварійно-відновлювальних 

робіт ІV розряду підрозділу з 

обслуговування та ремонту 

каналізаційних мереж комунального 

підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства 

«Водоканал» Старокостянтинівської 

міської ради; 

 

ШТОЛЬ 

Юрій Федорович 

- робітник бригади санітарної очистки 

міста комунального підприємства 

комбінату комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ЮРКОВА 

Наталія Анатоліївна 

- муляр комунального підприємства по 

експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради. 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради            підпис             Наталія ШАБЕЛЬНИК 
 


