
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

13 березня  2019 року  Старокостянтинів   № 83/2019-р 

 

Про нагородження з нагоди Дня 

працівників житлово-

комунального господарства і 

побутового обслуговування 

населення 
 

 

З метою відзначення кращих працівників сфери житлово-комунального 

господарства і побутового обслуговування населення з нагоди Дня 

працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування 

населення, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Нагородити Грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради та цінним подарунком кращих працівників комунальних 

підприємств Старокостянтинівської міської ради та представників місцевого 

бізнесу, які працюють у сфері побутового обслуговування, за високий 

професіоналізм, сумлінну працю і відповідальність, вагомий внесок у справу 

надання житлово-комунальних послуг і поліпшення рівня побутового 

обслуговування населенню міста та з нагоди Дня працівників житлово-

комунального господарства і побутового обслуговування населення згідно з 

додатком. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської 

ради (Гилюк A.B.) 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. 
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5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Богачука В.В. 

 

 

 

Міський голова                          підпис                                             М. Мельничук 



 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

13 березня 2019 року № 83/2019-р 

 

 

Список нагороджених 

 

Андрущенко 

Олександр Григорович 

- оператор котельної комунального 

підприємства по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради; 

 

Бойко 

Юрій Іванович 

 

 

- робітник бригади благоустрою комбінату 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради; 

Бушкевич 

Наталія Василівна 

- бухгалтер-контролер абонслужби комбінату 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

Вензліцький 

Леонід Іванович 

 

- машиніст екскаватора житлово-

експлуатаційної контори Старокостянтинівської 

міської ради»; 

 

Дацюк 

Ольга Миколаївна 

- бухгалтер комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал» Старокостянтинівської міської 

ради; 

 

Душко  

Наталія Миколаївна 

 

- бухгалтер комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал» Старокостянтинівської міської 

ради; 

 

Корнійчук 

Олексій Володимирович 

 

- електрогазозварник-врізальник VI розряду 

механічної служби комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал» Старокостянтинівської міської 

ради; 

 

Корчевний 

Олександр Васильович 

 

- начальник дільниці комунального 

підприємства по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради; 

 



 

 

 

Кукуля  

Надія Володимирівна 
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- двірник комунального ремонтно-будівного 

шляхового підприємства Старокостянтинівської 

міської ради; 

 

Макарчук 

Анатолій Володимирович 

 

- покрівельник рулонних покрівель та покрівель 

із штучних матеріалів житлово-експлуатаційної 

контори Старокостянтинівської міської ради; 

 

Манжос 

Володимир Іванович 

- слюсар-ремонтник комунального 

підприємства по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради; 

 

Маняк 

Микола Іванович 

- машиніст бульдозера комбінату комунальних 

підприємств Старокостянтинівської міської 

ради; 

 

Омельченко 

Тетяна Миколаївна 

- фізична особа-підприємець; 

 

 

Позірун 

Валентин Пилипович 

- машиніст автовишки і автогідропідіймача 

ТВГ-15 2 класу малого комунального 

підприємства «Міськсвітло» 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

Поліщук 

Олександр Григорович 

- водій автотракторного парку комунального 

ремонтно-будівного шляхового підприємства 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

Ромащенко 

Михайло Олександрович 

- фізична особа-підприємець; 

 

 

Слободенюк 

Олександр Володимирович 

- дорожній робітник комунального ремонтно-

будівного шляхового підприємства 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

Янчіцька 

Світлана Миколаївна 

- робітник з комплексного прибирання та 

утримання будинків з прилеглими територіями 

житлово-експлуатаційної контори 

Старокостянтинівської міської ради. 

 

 

Керуючий справами                     підпис                                            В. Янзюк 


