
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_ 11 червня  2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____198/2021-р_____ 

 

 

Про нагородження з нагоди 98-ої річниці 

від дня створення служби дільничних 

офіцерів поліції 

 

 

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 дня створення служби дільничних офіцерів поліції 

кращих працівників сектору превенції відділу поліції № 1 Хмельницького 

районного управління поліції Головного управління Національної поліції в 

Хмельницькій області за високий професіоналізм, зразкове виконання 

обов’язків та досягнення високих показників у службовій діяльності, вагомий 

особистий внесок у справу боротьби зі злочинністю з врученням цінного 

подарунка кожному згідно із додатком. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської ради 

(Анжеліка ГИЛЮК) забезпечити оформлення грамот відповідного зразка. 

 

3. Завідувачу господарства 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. 

 

Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталію 

ШАБЕЛЬНИК. 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 



Додаток  

до розпорядження міського голови 

11 червня 2021 року № 198/2021-р 

 

Список нагороджених 

АНДРІЙЧУК  

Володимир Олександрович 

- дільничний офіцер поліції сектору 

превенції відділу поліції № 1 

Хмельницького районного управління 

поліції Головного управління Національної 

поліції в Хмельницькій області, старший 

лейтенант поліції; 

 

ДЕНИСЮК 

Віталій Віталійович 

- дільничний офіцер поліції сектору 

превенції відділу поліції № 1 

Хмельницького районного управління 

поліції Головного управління Національної 

поліції в Хмельницькій області, рядовий 

поліції; 

 

ІВАНЮК 

Михайло Анатолійович 

- дільничний офіцер поліції сектору 

превенції відділу поліції № 1 

Хмельницького районного управління 

поліції Головного управління Національної 

поліції в Хмельницькій області, рядовий 

поліції; 

 

МАРТИНЮК  

Дмитро Михайлович 

- дільничний офіцер поліції сектору 

превенції відділу поліції № 1 

Хмельницького районного управління 

поліції Головного управління Національної 

поліції в Хмельницькій області, старший 

лейтенант поліції; 

 

САДОВСЬКИЙ  

Павло Михайлович 

- заступник начальника відділу поліції № 1 

Хмельницького районного управління 

поліції Головного управління Національної 

поліції в Хмельницькій області, майор 

поліції. 

Керуючий справами 

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради           підпис              Наталія ШАБЕЛЬНИК 


