
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

01 жовтня  2019 року  Старокостянтинів   № 296/2019-р 

 

Про нагородження з нагоди 

Дня працівників освіти 

 

 

З нагоди Дня працівників освіти, відповідно до розпорядження міського 

голови від 30 вересня 2019 року № 270/2019-рвс «Про відрядження   

Мельничука М.С., Тащука В.І., Савіцького В.В.» та керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Нагородити Грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради за багаторічну сумлінну і плідну працю у сфері освіти, вагомий 

особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління, 

високий професіоналізм і відданість справі кращих працівників галузі освіти 

міста з врученням цінного подарунка кожному згідно з додатком. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської ради 

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

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради    

(Камінська В.К.) виділити кошти в сумі 6080 (шість тисяч вісімдесят) грн 00 

коп. для придбання цінних подарунків у межах асигнувань, що передбачені в 

бюджеті міста на 2019 рік по КПКВ 0210180 КЕКВ 2282 «Окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» 

на виконання Програми щодо забезпечення заходів Старокостянтинівської 

міської ради та її виконавчих органів на 2019-2020 роки. 

 

4. Завідувачу господарської групи виконавчого комітету міської ради 

Марчуку Р.І. виділити подарунки для вручення нагородженим. 

 

5. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Авраменко Л.Г.) забезпечити сплату коштів та відобразити в обліку видачу 

подарунків. 
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6. 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 

від 01 жовтня 2019 року № 296/2019-р 

 

Список нагороджених 

 

Білоус 

Лариса Володимирівна 

 - вихователь, вчитель-логопед дошкільного 

навчального закладу № 4 «Вишенька»; 

Ващук 

Тамара Анатоліївна 

 - помічник вихователя дошкільного 

навчального закладу № 3 «Сонечко»; 

Волколуп 

Тетяна Петрівна 

 - вчитель початкових класів 

Старокостянтинівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 4; 

Глухань 

Тетяна Федорівна 

 - вчитель початкових класів 

Старокостянтинівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 8; 

Гринюк 

Ольга Олександрівна 

 - помічник вихователя дошкільного 

навчального закладу № 8 «Калинонька»; 

Дубінчук 

Олена Михайлівна 

 - помічник вихователя дошкільного 

навчального закладу № 1 «Теремок»; 

Загребельний 

Сергій Дмитрович 

 - робітник Старокостянтинівської дитячо-

юнацької спортивної школи; 

Ільченко 

Марія Тимофіївна 

 - вчитель трудового навчання 

Старокостянтинівського міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату; 

Каражбей 

Ольга Миколаївна 

 - кастелянка дошкільного навчального закладу 

№ 7 «Золотий ключик»; 

Кірпа 

Ніна Володимирівна 

 - вчитель математики та фізики 

Старокостянтинівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 6; 

Ковтуновський 

Петро Степанович 

 - керівник гуртків «Юні винахідники», 

«Спортивна радіопеленгація» 

Старокостянтинівської міської станції юних 

техніків; 

Коханська 

Тетяна Миколаївна 

 - майстер виробничого навчання 

Старокостянтинівського професійного ліцею; 
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Продовження додатка 

 

Кучерова 

Світлана Михайлівна 

 - машиніст із прання та ремонту спецодягу 

дошкільного навчального закладу № 6 

«Зіронька»; 

Кучманюк 

Наталія Володимирівна 

 - вчитель математики Старокостянтинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1; 

Лавренюк 

Олена Максимівна 

 - заступник начальника управління освіти 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради; 

Миропольська 

Богдана Миколаївна 

 - заступник директора з виховної роботи 

Старокостянтинівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 7; 

Олійник 

Оксана Михайлівна 

 - бухгалтер централізованої бухгалтерії 

управління освіти виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради;  

Ольховик 

Ліана Миколаївна 

 - майстер виробничого навчання 

Старокостянтинівського професійного ліцею; 

Паламарчук 

Володимир Васильович 

 - вчитель трудового навчання 

Старокостянтинівського навчально-виховного 

комплексу «Спеціалізована школа І ступеня, 

гімназія» імені Героя України Сергія 

Михайловича Бондарчука; 

Пеньківський 

Іван Іванович 

 - робітник з обслуговування 

Старокостянтинівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 3; 

Петрук 

Катерина Олександрівна 

 - музичний керівник дошкільного навчального 

закладу № 9 «Малятко»; 

Польнюк 

Людмила Борисівна 

 

 

Савченко 

Ірина Іванівна 

 

 - прибиральник службових приміщень 

Старокостянтинівського ліцею імені Михайла 

Семеновича Рудяка; 

 

- помічник вихователя дошкільного навчального 

закладу № 5 «Чебурашка»; 

 



 

 

 

 

Севернюк 

Валентина Олександрівна 
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Продовження додатка 

 

- керівник гуртка вокального співу 

Старокостянтинівського міського центру дитячої 

та юнацької творчості ; 

Федорук 

Галина Василівна 

 - майстер виробничого навчання 

Старокостянтинівського професійного ліцею; 

Філарет 

Тетяна Володимирівна 

 - практичний психолог дошкільного навчального 

закладу № 2 «Зайчик»; 

Черниш 

Оксана Миколаївна 

 - методист методичного кабінету управління 

освіти виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами          підпис             В. Янзюк 

 


