
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

02липня 2020__ року                     Старокостянтинів                      № __179/2020-р____ 

 

 

Про нагородження з нагоди Дня 

Національної поліції України 

 

 

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 Дня Національної поліції України кращих працівників 

Старокостянтинівського відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Хмельницькій області за високий професіоналізм і відповідальність, 

зразкове виконання обов’язків та досягнення високих показників у службовій 

діяльності, вагомий особистий внесок у справу боротьби зі злочинністю з 

врученням цінного подарунка кожному згідно з додатком. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської ради 

(Анжеліка ГИЛЮК) забезпечити оформлення грамот відповідного зразка. 

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради   

(Валентина КАМІНСЬКА) виділити кошти в сумі 696 (шістсот дев’яносто 

шість) грн 00 коп. для придбання цінних подарунків у межах асигнувань, що 

передбачені в бюджеті міста на 2020 рік по КПКВ 0210180 «Інша діяльність у 

сфері державного управління» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації 

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

виконання Програми щодо забезпечення заходів Старокостянтинівської міської 

ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки. 

 

4. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) забезпечити сплату коштів. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 
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справами виконавчого комітету міської ради Валентину ЯНЗЮК. 

 

 

 

 

Міський голова                            підпис                                Микола МЕЛЬНИЧУК



 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

02 липня 2020 року № 179/2020-р 

 

 

Список нагороджених 

 

КИРИСЬ 

Микола Миколайович 

- оперуповноважений сектору кримінальної поліції 

Старокостянтинівського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Хмельницькій 

області, лейтенант поліції; 

ОРІЩИН 

Володимир Вікторович 

- слідчий слідчого відділення 

Старокостянтинівського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Хмельницькій 

області, лейтенант поліції; 

СЕМЕЛЮК 

Дмитро Миколайович 

- заступник начальника відділу поліції – начальник 

сектору кримінальної поліції 

Старокостянтинівського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Хмельницькій 

області, капітан поліції. 

 

 

 

Секретар міської ради                      підпис                  Олександр СТЕПАНИШИН 

 


