
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

 

13 вересня 2018 року  

 

Старокостянтинів   
 

№ 303/2018–р 

 

Про нагородження з нагоди відзначення 

809-ї річниці заснування міста 

Старокостянтинова 
 

 

З метою належного забезпечення заходів з нагоди відзначення                  809-ї 

річниці заснування міста Старокостянтинова, керуючись ст. 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Нагородити Грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради та цінним подарунком особовий склад військових частин та 

Старокостянтинівського об’єднаного міського військового комісаріату 

Хмельницької області за вірність військовій присязі, самовіддані дії, проявлені 

при захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, 

високий патріотизм, зразкове виконання службових обов’язків, та з нагоди 

відзначення 809-ї річниці заснування міста Старокостянтинова згідно з 

додатком 1. 

 

2. Нагородити Грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради та цінним подарунком кращі колективи підприємств, установ та 

організацій міста за плідну працю на користь територіальної громади 

Старокостянтинова, значний колективний вклад у примноження здобутків  

міста, високий професіоналізм і відданість справі, активну участь у 

громадському житті та з нагоди відзначення 809-ї річниці заснування міста 

Старокостянтинова згідно з додатком 2. 

 

3. Нагородити Грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради та цінним подарунком кращих підприємців міста за плідну працю 

на користь територіальної громади Старокостянтинова, ефективну співпрацю з 

органами місцевого самоврядування, вагомий особистий внесок у розвиток 

підприємництва, активну життєву позицію і благодійницьку діяльність та з 

нагоди відзначення 809-ї річниці заснування міста Старокостянтинова згідно з 

додатком 3. 



2 

 

4. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської ради 

(Гилюк А.В.) забезпечити оформлення грамот відповідного зразка. 

 

5. Завідувачу господарської групи виконавчого комітету міської ради 

Марчуку Р.І. виділити подарунки для вручення нагородженим. 

 

6. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Авраменко Л.Г.) відобразити в обліку видачу подарунків. 

 

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Янзюк В.М. 

 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                                  М. Мельничук 

 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

13 серпня 2018 року № 303/2018-р 

 

Список нагороджених 

 

Особовий склад військової 

частини А 2502 

- (командир військової частини  

полковник Булацик Євген Богданович); 

Особовий склад військової 

частини А 0711 

- (командир військової частини майор 

Богатир Сергій Миколайович); 

Особовий склад військової 

частини А 4009 

- (командир військової частини 

підполковник Михалечко Ігор 

Миколайович); 

Особовий склад військової 

частини А 0598 

- (командир військової частини 

полковник Рожков Олег Миколайович); 

Особовий склад військової 

частини А 3267 

- (командир військової частини  

підполковник Тяптін Микола 

Віталійович); 

Особовий склад 

Старокостянтинівського 

об’єднаного міського 

військового комісаріату 

Хмельницької області 

- (військовий комісар майор 

Медведчук Володимир Петрович). 

 

 

 

Керуючий справами                                   підпис                                  В. Янзюк 



Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

13 серпня 2018 року № 303/2018-р 

 

Список нагороджених 

 

Колектив амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини №1 комунального 

некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

- (завідувач Стасюк 

Галина Євгенівна); 

Колектив державного підприємства 

«Старокостянтинівське лісове 

господарство» 

- (директор Грачук 

Юрій Дмитрович); 

Колектив дільничних офіцерів поліції 

сектору превенції Старокостянтинівського 

відділу поліції ГУНП в Хмельницькій 

області 

- (начальник сектору 

превенції, підполковник 

поліції Балясний 

Сергій Павлович); 

Колектив дочірнього підприємства 

«Старокостянтинівський молочний завод» 

- (директор Жук 

Валерій Миколайович); 

Колектив дочірнього підприємства 

приватного акціонерного товариства 

«Оболонь» «Красилівське» 

- (директор Пейко 

Валерій Петрович); 

Колектив дошкільного навчального закладу 

№9 «Малятко» Старокостянтинівської 

міської ради Хмельницької області 

- (завідувач Капляр 

Ліна Михайлівна); 

Колектив Старокостянтинівського малого 

комунального підприємства «Міськсвітло» 

- (начальник Кухар 

Володимир  

Володимирович); 

Колектив Старокостянтинівського 

навчально-виховного комплексу 

«Спеціалізована школа І ступеня, гімназія» 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницької області імені Героя України 

Сергія Михайловича Бондарчука 

- (директор Боднар 

Лариса Миколаївна); 

Колектив Старокостянтинівської дитячої 

художньої школи 

- (директор Хацаюк 

Павло Володимирович); 

Колектив Старокостянтинівської житлово-

експлуатаційної контори 

- (начальник Денега 

Олександр Володимирович; 
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 Продовження додатка 2 

Колектив товариства з обмеженою 

відповідальністю «Агромоторсервіс» 

- (директор Стасюк 

Володимир Михайлович); 

Колектив товариства з обмеженою 

відповідальністю «Альфа газ» 

- (директор Скоп 

Віталій Георгійович); 

Колектив товариства з обмеженою 

відповідальністю «Мегатекс Індастріал» 

- (директор Стельмах 

Володимир Миколайович); 

Колектив товариства з обмеженою 

відповідальністю «Старокостянтинівцукор» 

- (директор Данкович 

Дмитро Андрійович); 

Колектив управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради 

- (начальник Шабельник 

Наталія Іванівна). 

 

 

 

Керуючий справами                               підпис                                В. Янзюк 



Додаток 3 

до розпорядження міського голови 

13 серпня 2018 року № 303/2018-р 

 

Список нагороджених 

 

Антонюк 

Іван Володимирович 

- фізична особа – підприємець; 

Галєта 

Ганна Андріївна 

- фізична особа – підприємець; 

Гуменюк 

Світлана Федорівна 

- фізична особа – підприємець; 

Скалка 

Валентина Василівна 

- фізична особа – підприємець. 

 

 

 

Керуючий справами                                          підпис                               В. Янзюк 

 


