
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

23 червня  2018 року  Старокостянтинів   № 223/2018-р 

Про нагородження з нагоди Дня 

Конституції України 
 

 

З метою належного забезпечення заходів з нагоди відзначення Дня 

Конституції України, відповідно до розпорядження міського голови від 

15 червня 2018 року № 144/2018-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 та цінним подарунком представників різних сфер життєдіяльності 

міста Старокостянтинова за активну життєву позицію, особисті заслуги у 

професійній та громадській діяльності, вагомий внесок у розвиток 

територіальної громади Старокостянтинова, високий професіоналізм і 

відданість справі та з нагоди Дня Конституції України, згідно з додатком. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської 

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

 

3. Завідувачу господарської групи виконавчого комітету міської ради 

Марчуку Р.І. виділити подарунки для вручення нагородженим. 

 

4. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

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

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Янзюк В.М. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                        підпис                                    В. Богачук 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

23 червня 2018 року № 223/2018-р 

 

Список нагороджених 

 

Войтова 

Таїсія Іванівна 

- заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Старокостянтинівського професійного 

ліцею; 

Гадайчук  

Валентина Олександрівна 

- фахівець з інтерв’ювання відділу статистики 

у Старокостянтинівському районі; 

Гаєвський  

Едуард Володимирович 

- сторож підсобно-допоміжної дільниці філії 

«Старокостянтинівський завод залізобетонних 

шпал» ПАТ «Укрзалізниця»; 

Герасимчук 

Тетяна Василівна 

- бухгалтер 1 категорії ДП 

«Старокостянтинівський лісгосп»; 

Козачук 

Микола Юрійович 

- електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування ТОВ 

«Старокостянтинівцукор»; 

Макарчук 

Анатолій Іванович 

- контролер енергонагляду 

Старокостянтинівського району електричних 

мереж; 

Мичак 

Ольга Павлівна 

- головний спеціаліст Старокостянтинівського 

управління Державної казначейської служби 

України Хмельницької області; 

Олійник 

Жанна Миколаївна 

- провідний фахівець з питань зайнятості 

відділу організації працевлаштування 

населення Старокостянтинівського 

міськрайонного центру зайнятості; 

Пашковський 

Валерій Леонідович 

- заступник генерального директора з 

інженерно-технічних питань ДП 

«Старокостянтинівський молочний завод»; 

Репіна 

Інна Анатоліївна 

- головний спеціаліст мобілізаційного 

відділення Старокостянтинівського 

об’єднаного міського військового комісаріату 

Хмельницької області; 
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Продовження додатка 

Ретель 

Кароль Карлович 

- головний енергетик ТОВ «Блок Майстер 

Україна»; 

Савченко 

Олег Васильович 

- головний інженер Старокостянтинівського 

відділення ПАТ «Хмельницькгаз»; 

Чорний 

Валерій Андрійович 

- начальник сектору моніторингу 

Старокостянтинівського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в 

Хмельницькій області, капітан поліції; 

Юхимчук 

Мирослава Олександрівна 

- прокурор Старокостянтинівської місцевої 

прокуратури; 

Якименко 

Анатолій Миколайович 

- електромонтер лінійних споруд 

електрозв’язку 5 розряду станційно-лінійної 

дільниці № 1 Районного центру 

телекомунікацій № 151 м. Старокостянтинів 

Хмельницької філії ПАТ «Укртелеком»; 

Якубовський 

Максим Олегович 

- водій 19 державної пожежно-рятувальної 

частини Головного управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у 

Хмельницькій області. 

 

 

 

Керуючий справами                               підпис                                     В. Янзюк 

 

 

 


