
 

 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

01 липня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 210/2019–р 

 

 

Про нагородження з нагоди Дня 

Національної поліції України 
 

 

З метою відзначення кращих працівників Старокостянтинівського відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області з 

нагоди Дня Національної поліції України, керуючись ст.42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Нагородити Грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради та цінним подарунком кращих працівників 

Старокостянтинівського відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Хмельницькій області за високий професіоналізм, зразкове виконання 

обов’язків та досягнення високих показників у службовій діяльності, вагомий 

особистий внесок у справу боротьби зі злочинністю та з нагоди Дня 

Національної поліції 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. 

 

 

 

Міський голова                               підпис                                      М. Мельничук 

 

 

 



 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 01 липня 2019 року № 210/2019-р 

 

 

Список нагороджених 

 

Гейко 

Тарас Григорович 

– - старший інспектор-криміналіст слідчого 

відділення Старокостянтинівського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в 

Хмельницькій області, старший лейтенант поліції; 

Гроцький 

Дмитро Леонідович 

– - інспектор сектору моніторингу 

Старокостянтинівського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Хмельницькій 

області, лейтенант поліції; 

Зімін 

Роман Олександрович 

– - старший дільничний офіцер поліції сектору 

превенції Старокостянтинівського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в 

Хмельницькій  області, майор поліції; 

Козак 

Яна Сергіївна 

– - поліцейський сектору реагування патрульної 

поліції № 3 Старокостянтинівського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в 

Хмельницькій області, капрал поліції; 

Охрімець 

Вікторія Вікторівна 

– - слідчий слідчого відділення 

Старокостянтинівського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Хмельницькій  

області, лейтенант поліції; 

Рукавчук 

Олег Васильович 

– - поліцейський сектору реагування патрульної 

поліції № 2 Старокостянтинівського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в 

Хмельницькій  області, старший сержант поліції; 

Чорноус 

Олег Михайлович 

– - старший слідчий слідчого відділення 

Старокостянтинівського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Хмельницькій  

області, капітан поліції. 

 

 

Керуючий справами підпис В. Янзюк 


