
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

04 грудня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 372/2019–р 

 

 

Про нагородження з нагоди 

Міжнародного дня волонтерів 
 

 

На підставі Положення про відзнаки виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 28 березня 2013 року № 109, керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Нагородити Грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради з нагоди Міжнародного дня волонтерів з врученням цінного 

подарунка кожному: 

1) кращих волонтерів міста за вагомий особистий внесок у розвиток 

волонтерського руху, участь у проєктах соціальної спрямованості, активну 

громадянську позицію, патріотизм і самовідданість згідно з додатком; 

2) педагогічний та учнівський колектив Старокостянтинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницької області (директор ЦІСАРУК Надія Володимирівна) за вагомий 

колективний внесок у здійснення волонтерських ініціатив і відданість справі, 

високу громадянську свідомість і сподвижницьку діяльність, патріотизм і 

самовідданість. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської ради 

(Анжеліка ГИЛЮК) забезпечити оформлення грамот відповідного зразка. 

 

3. Завідувачу господарської групи виконавчого комітету міської ради 

Роману МАРЧУКУ виділити подарунки для вручення нагородженим. 

 

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина 

КАМІНСЬКА) виділити кошти для придбання букетів квітів в сумі 1750 (одна 

тисяча сімсот п’ятдесят) грн 00 коп. у межах асигнувань, передбачених у 

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

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

на виконання Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО, 
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операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, 

операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, 

учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та 

державного суверенітету на Сході України, та вшанування пам’яті загиблих на 

2019-2023 роки. 

 

5. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) забезпечити сплату коштів та відобразити в обліку 

видачу подарунків. 

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Валентину ЯНЗЮК. 

 

 

 

Міський голова                            підпис                             Микола МЕЛЬНИЧУК



 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

04 грудня 2019 року № 372/2019-р 

 

Список нагороджених 

 

ДИШЛЮК 

Любов Гнатівна 

 - волонтер Громадської організації «Учасники АТО 

міста Старокостянтинова»; 

ЖМУРКО 

Людмила Миколаївна 

 - волонтер Старокостянтинівського міського 

підрозділу Громадської організації «Об’єднання 

українок «Яворина»»; 

КАЛЕНИК 

Оксана Петрівна 

 - волонтер Старокостянтинівської міської спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів); 

КРАВЧУК 

Анатолій Іванович 

 - волонтер Громадської організації «Творча сотня 

«Рух до перемоги»; 

МАКАРЧУК 

Галина Василівна 

 - волонтер Старокостянтинівського міського 

підрозділу Громадської організації «Об’єднання 

українок «Яворина»»; 

ПОНОМАРЬОВ 

Сергій Вікторович 

 - волонтер Старокостянтинівської міської спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів); 

ПОТЕРБА 

Анатолій Миколайович 

 - волонтер Старокостянтинівської міської спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів); 

РОМАНЧЕНКО 

Світлана Василівна 

 - волонтер Громадської організації «Учасники АТО 

міста Старокостянтинова»; 

РУДА 

Леся Володимирівна 

 - волонтер Старокостянтинівського міського 

підрозділу Громадської організації «Об’єднання 

українок «Яворина»»; 

ЦІСАРУК 

Олег Володимирович 

 - волонтер Старокостянтинівської міської спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів). 

 

 

 

Керуючий справами                         підпис                               Валентина ЯНЗЮК 

 


