
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

25 червня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 202/2019–р 

 

 

Про нагородження з нагоди Дня 

Конституції України 
 

 

З метою належного забезпечення заходів з нагоди відзначення 

Дня Конституції 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 активну життєву позицію та громадську діяльність, 

вагомий внесок у розвиток територіальної громади Старокостянтинова, високий 

професіоналізм і відданість справі та з нагоди Дня Конституції 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 25 червня 2019 року № 202/2019-р 

 

Список нагороджених 

 

Апанович 
Сергій Вікторович 

 - старший пожежний-рятувальник 19 Державної 
пожежно-рятувальної частини Головного 
управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області, 
сержант служби цивільного захисту; 

Бернада 
Тетяна Миколаївна 

 - головний спеціаліст сектору виплат відділу 
бухгалтерського обліку та виплат управління 
соціального захисту населення виконавчого 
комітету міської ради; 

Бойко 
Наталія Леонідівна 

 - бухгалтер Старокостянтинівського 
професійного ліцею; 

Василенко 
Олена Миколаївна 

 - прокурор Старокостянтинівської місцевої 
прокуратури Хмельницької області; 

Гороховський 
Олег Миколайович 

 - фізична особа – підприємець; 

Дисюк 
Сергій Олександрович 

 - електрозварник ручного зварювання товариства 
з обмеженою відповідальністю 
«Старокостянтинівцукор»; 

Калетвінов 
Андрій Анатолійович 

 - слюсар з ремонту автомобілів цеху ремонту 
агрегатів військової частини А0598, працівник 
Збройних Сил України; 

Кашковський 
Олександр Віталійович 

 - начальник дільниці служби по балансах 
електроенергії Старокостянтинівського району 
електричних мереж; 

Кириченко 
Оксана Олександрівна 

 - оператор автоматичних ліній дільниці столів 
заряду товариства з обмеженою відповідальністю 
«Мегатекс Індастріал»; 

Ковалінська 
Лариса Петрівна 

 - начальник відділу взаємодії з роботодавцями 
Старокостянтинівської міськрайонної філії 
Хмельницького обласного центру зайнятості; 

Колесник 
Олександр Петрович 

 - заступник командира авіаційної ескадрильї 
військової частини А2502, майор; 
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Продовження додатка 
 

Король 
Володимир Анатолійович 

 заступник начальника транспортного цеху 
Дочірнього підприємства 
«Старокостянтинівський молочний завод»; 

Кустов 
Дмитро Павлович 

 - інженер з підготовки виробництва 2 категорії 
технологічного відділу філії 
«Старокостянтинівський завод залізобетонних 
шпал» акціонерного товариства «Укрзалізниця»; 

Лукашук 
Іван Іванович 

 - старшина військової частини А0711, старший 
сержант; 

Маленчук 
Василь Іванович 

 - робітник з комплексного обслуговування 
споруди та ремонту будинків 42 Гарнізонного 
будинку офіцерів, працівник Збройних Сил 
України; 

Машталяр 

Іван Климентійович 

 - начальник ремонтно-механічної дільниці – 

виконувач обов’язків головного механіка 

товариства з обмеженою відповідальністю «Блок 

Майстер Україна»; 

Медведчук 

Володимир Петрович 

 - військовий комісар Старокостянтинівського 

об’єднаного міського військового комісаріату 

Хмельницької області, майор; 

Миропольська 

Світлана Анатоліївна 

 - провізор аптеки госпіталю військової частини 

А3267, працівник Збройних Сил України; 

Первак 

Неля Любомирівна 

 - головний державний ревізор-інспектор 

Старокостянтинівського управління Головного 

управління Державної фіскальної служби 

України у Хмельницькій області; 

Прокопчук 

Зоя В’ячеславівна 

 - комірник товариства з обмеженою 

відповідальністю «Кононівський елеватор»; 

Процик 

Олександр Олексійович 

 - водій автотранспортного засобу гаража 

державного підприємства «Старокостянтинівське 

лісове господарство»; 

Росада 

Оксана Степанівна 

 - головний спеціаліст сектору інформаційних 

технологій та захисту інформації 

Старокостянтинівського управління Державної 
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Продовження додатка 

  казначейської служби України Хмельницької 

області; 

Скурський 

Сергій Анатолійович 

 - вчитель фізичної культури 

Старокостянтинівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 8 Старокостянтинівської міської 

ради Хмельницької області; 

Солоненко 

Олена Василівна 

 - лікар-терапевт дільничний амбулаторії 

загальної практики – сімейної медицини № 2 

комунального некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги»; 

Стасюк 

Вадим Володимирович 

 - директор з інновацій товариства з обмеженою 

відповідальністю «Агромоторсервіс»; 

Шаваран 

Євгеній Миколайович 

 - заступник командира технічного дивізіону з 

озброєння військової частини А4009, майор; 

Шишкін 

Іван Іванович 

 - начальник сектору реагування патрульної 

поліції №1 Старокостянтинівського відділу 

поліції Головного управління Національної 

поліції в Хмельницькій області, майор поліції; 

Шкробот 

Ангеліна Іванівна 

 - оператор управління екіпажу безпілотного 

літального апарату ланки безпілотних літальних 

апаратів військової частини А0449, лейтенант; 

Янковський 

Микола Іванович 

 - директор приватного підприємства «Престиж». 

 

 

 

Керуючий справами                                підпис                                       В. Янзюк 


