
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

05 березня 2020__ року                     Старокостянтинів                      № ____72/2020-р____ 

 

 

Про нагородження з нагоди Дня 

працівників житлово-комунального 

господарства і побутового 

обслуговування населення 

 

 

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 працівників житлово-комунального господарства і 

побутового обслуговування населення кращих представників сфери житлово-

комунального господарства і побутового обслуговування населення за високий 

професіоналізм, сумлінну працю та відповідальність, вагомий внесок у справу 

надання житлово-комунальних послуг і поліпшення рівня побутового 

обслуговування населення міста з врученням цінного подарунка кожному 

згідно з додатком. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської 

ради (Анжеліка ГИЛЮК) забезпечити оформлення грамот відповідного зразка. 

 

3. Завідувачу господарської групи виконавчого комітету міської ради 

Роману МАРЧУКУ виділити подарунки для вручення нагородженим. 

 

4. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) відобразити в обліку видачу подарунків. 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Володимира БОГАЧУКА. 

 

Міський голова                            підпис                                Микола МЕЛЬНИЧУК 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

05 березня 2020 року № 72/2020-р 

 

Список нагороджених 

 

АБИЗОВ 

Михайло Петрович 

- електромонтер з ремонту повітряних ліній 

електропередач малого комунального 

підприємства «Міськсвітло» 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

АПАНОВИЧ 

Леонід Анатолійович 

- фізична особа – підприємець; 

 

 

БИЛИНА 

Олександр Іванович 

- слюсар-ремонтник очисних споруд 

комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

БОНДАР 

Жанна Олександрівна 

- двірник комунального ремонтно-будівного 

шляхового підприємства; 

 

ГЕРАСИМЮК 

Валерій Андрійович 

- слюсар-сантехнік Старокостянтинівської 

житлово-експлуатаційної контори; 

 

ГНЕННА 

Галина Борисівна 

- головний бухгалтер малого комунального 

підприємства «Міськсвітло» 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ДРАЧУК 

Анатолій Анатолійович 

- машиніст автогрейдера комунального 

ремонтно-будівного шляхового підприємства; 

 

ЄВТУШЕНКО 

Віталій Петрович 

- головний інженер Старокостянтинівської 

житлово-експлуатаційної контори; 

 

ЗАГОРУЙКО 

Анатолiй Васильович 

- водiй вантажного автомобіля комунального 

підприємства по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ЗАШКОЛЬНА 

Тетяна Володимирівна 

- фізична особа – підприємець; 

 

 

КРИЖАНIВСЬКА 

Тетяна Юлiївна 

- контролер теплового господарства 

комунального підприємства по експлуатації 
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Продовження додатка 

 

теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ЛАВРЕНЮК 

Ольга Анатоліївна 

 

- фізична особа – підприємець; 

ЛІСОВСЬКИЙ 

Сергій Фразійович 

 

- майстер Старокостянтинівської житлово-

експлуатаційної контори; 

ЛУБЧИНСЬКИЙ 

Олег Васильович 

- інженер-енергетик комунального 

підприємства водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

МАРТИНЮК 

Олександр Григорович 

- слюсар (аварійно-відновлювальних робіт) 

IV розряду по обслуговуванню і ремонту 

водопровідних мереж комунального 

підприємства водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

МИРОШНИЧЕНКО 

Віктор Сергійович 

- водій автотранспортних засобів 

комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ОСІПОВА 

Віра Вікторівна 

 

- озеленювач комунального ремонтно-

будівного шляхового підприємства; 

ПАЛАМАРЧУК 

Олена Олександрiвна 

- начальник дiльницi комунального 

підприємства по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ПАСТУШЕНКО 

Ніна Іванівна 

 

- фізична особа – підприємець; 

ПОЛIЩУК 

Iрина Вікторівна 

- контролер теплового господарства 

комунального підприємства по експлуатації 

теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради; 
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Продовження додатка 

 

ПОЛЕЛЮК 

Василь Васильович 

- водій комунального підприємства «Комбінат 

комунальних підприємств» 

Старокостянтинівської міської ради; 

  

СЛОБОДЕНЮК 

Василь Степанович 

- слюсар (аварійно-відновлювальних робіт) 

IV розряду по обслуговуванню і ремонту 

водопровідних мереж комунального 

підприємства водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» 

Старокостянтинівської міської ради; 

  

ТОНІНЧУК 

Тетяна Василівна 

- прибиральниця міського парку культури та 

відпочинку комунального підприємства 

«Комбінат комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради; 

  

УТКІН  

Олег Вікторович 

- муляр Старокостянтинівської житлово-

експлуатаційної контори; 

  

ФЕДОРЧУК 

Iгор Петрович 

- оператор котельної комунального 

підприємства по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ХРИСТИЧ 

Олександр Борисович 

- водій комунального підприємства 

«Комбінат комунальних підприємств» 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ШЕВЧУК 

Алла Олександрівна 

- юрист комунального підприємства 

«Комбінат комунальних підприємств» 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ШИЛКОВА 

Валентина Віталіївна 

- робітник з комплексного прибирання та 

утримання будинків з прилеглими 

територіями Старокостянтинівської житлово-

експлуатаційної контори. 

 

 

 

Керуючий справами                              підпис                            Валентина ЯНЗЮК 

 


