
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

02 травня 2019 року  Старокостянтинів   № 136/2019-р 

 

Про нагородження кращих трудових 

колективів та працівників підприємств 

в галузі охорони праці з нагоди 

відзначення Дня охорони праці  

 

 

Відповідно до п. 1.8 Заходів по реалізації програми поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в м. Старокостянтинів до 

2022 року, затверджених рішенням 23 сесії Старокостянтинівської міської ради 

від 24 листопада 2017 року № 13, Положення про відзнаки виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 28 березня 2013 року № 109, 

розпоряджень міського голови від 19 лютого 2019 року № 52/2019-р «Про 

проведення міського огляд-конкурсу на кращу організацію роботи з охорони 

праці, зниження травматизму, професійних захворювань та загибелі 

працюючих на виробництві» та від 09 квітня 2019 року № 117/2019-р «Про 

заходи по проведенню Дня охорони праці в місті», враховуючи протокол 

засідання організаційного комітету з проведення щорічного міського огляду-

конкурсу на кращу організацію роботи з охорони праці, зниження травматизму, 

професійних захворювань та загибелі працюючих на виробництві від 26 квітня 

2019 року, з нагоди відзначення Дня охорони праці в Україні 28 квітня         

2019 року, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Нагородити Грамотою виконавчого комітету міської ради та цінними 

подарунками колективи підприємств міста, що перемогли у щорічному 

міському огляді-конкурсі  на кращу організацію роботи з охорони праці, 

зниження травматизму, професійних захворювань та загибелі працюючих на 

виробництві: 

у номінації підприємств з середньообліковою чисельністю працюючих до 

50 осіб – ТОВ ««НУСП» Верват Україна Лтд» (директор Цісарук Олег 

Володимирович); 

у номінації підприємств з середньообліковою чисельністю працюючих від 

50 до 100 осіб – комунальне ремонтно-будівне шляхове підприємство
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(начальник Тащук Віктор Іванович); 

у номінації підприємств з середньообліковою чисельністю працюючих від 

100 до 500 осіб – філія «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал»         

АТ «Укрзалізниця» (виконувач обов’язків директора філії Помоз Андрій 

Валентинович); 

у номінації підприємств з середньообліковою чисельністю працюючих 

понад 500 осіб – ДП «Старокостянтинівський молочний завод» (генеральний 

директор Гордійчук Юрій Анатолійович). 

 

2. Нагородити Грамотою виконавчого комітету міської ради та цінними 

подарунками за плідну співпрацю, сумлінне ставлення до своїх посадових 

обов’язків і вагомий особистий внесок у вирішення питань охорони праці та з 

нагоди відзначення Дня охорони праці в Україні: 

Кобзєву Наталію Іванівну – інженера з охорони праці управління освіти 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради; 

Мальованого Олександра Петровича – начальника відділу охорони праці 

ТОВ «Ясен-Поділля»; 

Цяпусту Надію Володимирівну – інженера з охорони праці філії ПАТ 

«ДПЗКУ» «Старокостянтинівський елеватор». 

 

3. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської ради 

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

 

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.) відобразити в обліку видачу подарунків. 

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Богачука В.В. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                                            М. Мельничук 

 


