
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

19 серпня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 245/2019–р 

 

 

Про нагородження з нагоди Дня 

незалежності України 
 

 

З метою належного забезпечення заходів з нагоди Дня незалежності 

України, 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 сумлінну працю і відданість 

справі, вагомі заслуги у професійній і громадській діяльності, активну 

життєву позицію та з нагоди 28-ї річниці незалежності 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 заступника 

міського голови Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Міський голова                             підпис                                         М. Мельничук 



 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 19 серпня 2019 року № 245/2019-р 

 

 

Список нагороджених 

 

Булич 

Володимир Євгенійович 

- начальник Старокостянтинівського комбінату 

комунальних підприємств; 

Будашкін 

Олександр Геннадійович 

- водій легкового автомобілю комунального 

підприємства по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик»; 

Бондарчук 

Сергій Андрійович 

- електромонтер з ремонту повітряних ліній 

електропередач малого комунального 

підприємства «Міськсвітло»; 

Волинець 

Андрій Олександрович 

- дорожній робітник Старокостянтинівського 

комунального ремонтно-будівного шляхового 

підприємства; 

Дерейчук 

Володимир Петрович 

- капітан, начальник групи регламенту та 

ремонту літака технічно-експлуатаційної 

частини авіаційної техніки військової частини 

А2502; 

Дуда 

Олександр Володимирович 

- молодший сержант, начальник 

електросилових пристроїв військової частини 

А0711; 

Жуйчук  

Володимир Миколайович 

- молодший сержант, начальник 

електросилових пристроїв військової частини 

А0711; 

Жмурко 

Андрій Васильович 

- робітник з благоустрою полігону ТПВ 

Старокостянтинівського комбінату 

комунальних підприємств; 

Звєрєв 

Ярослав Анатолійович 

- рядовий служби цивільного захисту, 

пожежний-рятувальник 19 державної пожежно-

рятувальної частини Головного управління 

Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Хмельницькій області; 
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Продовження додатка 

Знайдюк 

Іван Миколайович 

- робітник бригади благоустрою 

Старкостянтинівського комбінату комунальних 

підприємств; 

Йойна 

Оксана Іванівна 

- прибиральник службових приміщень, 

працівник Збройних Сил України військової 

частини А3267; 

Костюк 

Андрій Васильович 

- прапорщик, технік відділу зберігання 

автомобільної техніки військової частини 

А0598; 

Котельник 

Олег Анатолійович 

- підполковник, начальник оперативного 

відділення – заступник начальника штабу 

військової частини А2502; 

Лиско 

Віктор Васильович 

- майстер служби каналізаційної мережі 

комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал»; 

Логвиненко 

Іван Веніамінович 

- слюсар (аварійно-відновлювальних робіт) по 

обслуговуванню і ремонту водопровідних 

мереж і колонок комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал»; 

Мазуренко  

Василь Петрович 

- майстер Старокостянтинівської житлово-

експлуатаційної контори; 

Маховський 

Максим Миколайович 

- лейтенант поліції, оперуповноважений СКП 

Старокостянтинівського ВПГУНП в 

Хмельницькій області; 

Мельник  

Леся Михайлівна 

- старший солдат, оператор відділення 

військового обліку та бронювання сержантів і 

солдатів запасу Старокостянтинівського 

об’єднаного міського військового комісаріату; 

Мех 

Галина Федорівна 

- прибиральник службових приміщень, 

працівник Збройних Сил України військової 
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 частини А3267; 

Мізенюк 

Валентин Миколайович 

- старший прапорщик, технік відділу зберігання 

автомобільної техніки військової частини 

А0598; 

Осіпов  

Олександр Юрійович 

- сантехнік Старокостянтинівської житлово-

експлуатаційної контори; 

Поліщук  

Роман Ярославович 

- капітан, командир екіпажу, начальник станції 

екіпажу безпілотного літального апарату ланки 

безпілотних літальних апаратів військової 

частини А0449; 

Ребедацький  

Олег Вікторович 

- капітан, начальник групи підготовки та 

регламенту бортових засобів системи 

державного розпізнавання військової частини 

А0449; 

Червоняк 

Сергій Володимирович 

- дорожній робітник Старокостянтинівського 

комунального ремонтно-будівного шляхового 

підприємства; 

Швець 

Олександр Олександрович 

- капітан поліції, заступник начальника 

слідчого відділення Старокостянтинівського 

відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Хмельницькій області; 

Шевцов  

Микола Вікторович 

- підполковник, командир технічного дивізіону 

військової частини А4009; 

Шуригін 

Вадим Миколайович 

- підполковник, заступник командира 

військової частини (з безпеки) військової 

частини А4009; 

Шутюк 

Володимир Андрійович 

- підполковник, командир військової частини 

А7182. 

 

 

Секретар міської ради                           підпис                             О. Степанишин 

 


