
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_17 вересня  2021_року                 Старокостянтинів                       № ____321/2021-р_____ 

 

 

Про нагородження з нагоди відзначення 812-ї 

річниці заснування міста Старокостянтинова 

 

 

На підставі Положення про відзнаки виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 28 березня 2013 року № 109, керуючись статтею 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Нагородити Грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради з нагоди відзначення 812-ї річниці заснування міста 

Старокостянтинова:  

1) колективи закладів освіти Старокостянтинівської міської 

територіальної громади та колектив приватного підприємства «Благобудсервіс» 

за плідну колективну працю на користь громади, вагомі заслуги у професійній і 

громадській діяльності, активну життєву позицію з врученням подарунка 

кожному згідно з додатком 1; 

2) представників різних сфер життєдіяльності Старокостянтинівської 

міської територіальної громади за плідну працю на користь громади, вагомі 

заслуги у професійній і громадській діяльності, активну життєву позицію з 

врученням подарунка кожному згідно з додатком 2. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської ради 

(Анжеліка ГИЛЮК) забезпечити оформлення грамот відповідного зразка. 

 

3. Завідувачу господарства 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 цього розпорядження покласти на керуючого
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справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталію 

ШАБЕЛЬНИК. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

17 вересня 2021 року № 321/2021 -р 

 

 

 

Список нагороджених 

 

Колектив Бутовецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Старокостянтинівської міської ради (директор ДУХ Євгенія Романівна); 

 

Колектив дошкільного навчального закладу № 7 «Золотий ключик» 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області (завідувач 

ГОРОДОВА Людмила Олександрівна); 

 

Колектив приватного підприємства «Благобудсервіс» (керівник САМПІР 

Володимир Дмитрович); 

 

Колектив Старокостянтинівського навчально-виховного комплексу 

«Спеціалізована школа І ступеня, гімназія» Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницької області імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука 

(директор БОДНАР Лариса Миколаївна); 

 

Колектив Старокостянтинівської дитячо-юнацької спортивної школи 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області (директор 

БУЛАВКО Майя Савівна). 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради                підпис         Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

17 вересня 2021 року № 321/2021 -р 

  

Список нагороджених 

 

БАЖЕНОВ 

Лев Васильович 

- академік Української академії історичних 

наук, доктор історичних наук, професор 

Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка, директор 

Центру дослідження історії Поділля та 

Південно-Східної Волині Інституту історії 

України Національної академії наук України, 

голова Хмельницької обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України, 

Почесний краєзнавець України; 

БАКЛАН 

Олена Володимирівна 

- завідувач, лікар-акушер-гінеколог жіночої 

консультації комунального некомерційного 

підприємства «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницького району Хмельницької області; 

БОЙЧУК 

Василь Петрович 

- електрозварник ручного зварювання 4 

розряду комунального підприємства по 

експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» Старокостянтинівської міської 

ради; 

БОНДАР 

Володимир Володимирович 

- начальник поліклініки військової частини 

А3267, майор медичної служби; 

БОНДАР 

Любов Степанівна 

- депутат Старокостянтинівської міської ради 

VIII скликання, начальник управління охорони 

здоров’я та медичного забезпечення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради; 

БОРИСЮК 

Людмила Миколаївна 

- сестра медична консультативно-

діагностичної поліклініки комунального 

некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська багатопрофільна 

лікарня» Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницького району Хмельницької 

області; 
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Продовження додатка 2 

 

БОРСУК 

Анатолій Миколайович 

- молодший науковий співробітник історико-

культурного центру музею «Старий 

Костянтинів», керівник музею Захисника 

України; 

ВІТРУК 

Валентина Петрівна 

- завідувач відділення комплексної 

соціальної допомоги територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

ГОЛУБ 

Любов Петрівна 

- соціальний працівник 

Старокостянинівського міського Кризового 

центру; 

ГОРОДЕЛЬСЬКИЙ 

Леонід Мечиславович 

- голова фермерського господарства 

«Хижницьке 2010» (с. Хижники); 

ГРИГОРУК 

Сергій Васильович 

- начальник юридичного відділу 

комунального підприємства по експлуатації 

теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради; 

ДАВИДЮК 

Сергій Володимирович 

- старший водій-електрик електрогазового 

взводу технічної роти батальйону 

аеродромно-технічного забезпечення 

військової частини А2502, старший солдат; 

ДАЦЮК 

Артур Миколайович 

- директор з виробництва товариства з 

обмеженою відповідальністю 

«Агромоторсервіс»; 

ДЕРЕЙЧУК 

Сергій Володимирович 

- диспетчер 19 Державної пожежно-

рятувальної частини 4 Державного пожежно-

рятувального загону Головного управління 

Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Хмельницькій області, молодший 

сержант служби цивільного захисту; 

ДІДУХ 

Ніна Михайлівна 

- майстер Старокостянтинівської житлово-

експлуатаційної контори; 

ЖУК 

Сергій Олександрович 

- старший акумуляторник відділення 

зберігання акумуляторних батарей відділу 
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Продовження додатка 2 

 

 зберігання автомобільного майна військової 

частини А0598, старший солдат; 

ЖУРАВЕЛЬ 

Людмила Михайлівна 

- режисер народного театру комунального 

закладу культури «Центр культури імені 

Володимира Ножки» Старокостянтинівської 

міської ради; 

ЗАПОРОЖЕЦЬ 

Ольга Миколаївна 

- головний спеціаліст відділу 

персоніфікованого обліку пільгових категорій 

населення управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

ІВАНОЩУК 

Олена Петрівна 

- депутат Старокостянтинівської міської 

ради VIII скликання, начальник відділу з 

питань реєстрації місця проживання 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради; 

КАМЕНЮК 

Наталія Олександрівна 

- молодша медична сестра (санітарка-

прибиральниця) Красносілецької амбулаторії 

загальної практики – сімейної медицини 

комунального некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницького району Хмельницької області; 

КАПУСТЯН 

Григорій Васильович 

- директор товариства з обмеженою 

відповідальністю «Старокостянтинівський 

олійноекстракційний завод»; 

КОВАЛЬЧУК 

Валерій Устимович 

- головний енергетик на дочірньому 

підприємстві «Старокостянтинівський 

молочний завод»; 

КОВАЛЬЧУК 

Олексій Володимирович 

- тракторист (трактора «Беларус-820») 

комунального підприємства «Ремонтно-

будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради; 

КОВЕНЯ 

Віктор Андрійович 

- заступник директора комунального 

підприємства «Ремонтно-будівне шляхове 
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 підприємство» Старокостянтинівської міської 

ради; 

КОЗІЛЕЦЬКИЙ 

Олександр Андрійович 

- майстер виробничого навчання з професії 

«Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів; рихтувальник кузовів» 

Старокостянтинівського аграрно-

промислового ліцею; 

КОЛЕСНИК 

Андрій Анатолійович 

- директор товариства з обмеженою 

відповідальністю «Мегатекс Індастріал»; 

КОНДРАТЮК 

Ігор Борисович 

- виконувач обов’язків голови 

Старокостянтинівської міської спілки 

пасажирських перевізників; 

КОШЕЙКО 

Олександр Васильович 

- машинiст екскаватора 5 розряду 

комунального підприємства по експлуатації 

теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради; 

КРАВЧУК 

Микола Анатолійович 

- начальник електросилових пристроїв 

військової частини А0711, молодший 

сержант; 

КРИКУН 

Петро Васильович 

- директор товариства з обмеженою 

відповідальністю «Партал МК», співвласника 

житлово-будівельного кооперативу 

«Софійський партал»; 

КРІЛЬ 

Інна Андріївна 

- учениця комунального освітнього закладу в 

галузі культури мистецька школа «Художня 

школа» Старокостянтинівської міської ради; 

КРОШКА 

Віктор Никанорович 

- машиніст автовишки та автогідропідіймача 

Старокостянтинівської житлово-

експлуатаційної контори; 

КУХАР 

Володимир Володимирович 

- начальник комунального підприємства 

«Міськсвітло» Старокостянтинівської міської 

ради; 

ЛЕСИК 

Анастасія Андріївна 

- учениця комунального освітнього закладу в 

галузі культури мистецька школа «Музична 
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 школа імені Миколи Кондратюка» 

Старокостянтинівської міської ради; 

МЕЛЬНИК 

Ірина Миколаївна 

- інспектор сектору моніторингу відділу 

поліції № 1 Хмельницького районного 

управління поліції Головного управління 

Національної поліції в Хмельницькій області, 

старший лейтенант поліції; 

МИРОНЧУК 

Катерина Василівна 

- фінансовий менеджер товариства з 

обмеженою відповідальністю «Нью Агро 

Поділля»; 

МІНІХ 

Ірина Миколаївна 

- депутат Старокостянтинівської міської 

ради VIII скликання, адвокат; 

МОВЧАН 

Олег Миколайович 

- провідний мисливствознавець Державного 

підприємства «Старокостянтинівське лісове 

господарство»; 

НАКОНЕЧНИЙ 

Микола Іванович 

- член Старокостянтинівської міської 

організації Всеукраїнської громадської 

організації інвалідів «Союз Чорнобиль 

Україна»; 

НАРАЄВСЬКИЙ 

Олексій Юрійович 

- депутат Старокостянтинівської міської 

ради VIII скликання, директор товариства з 

обмеженою відповідальністю «НАРС АВТО»; 

НОВІЦЬКИЙ 

Віталій Олегович 

- старший навідник зенітного 

артилерійського відділення зенітного 

артилерійського взводу 127 роти охорони 

військової частини А2502, солдат; 

ОВЧАР 

Іван Васильович 

- депутат Старокостянтинівської міської ради 

VIII скликання, начальник управління з 

розвитку аграрного сектору та сільських 

територій виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

ПАСІЧНИК 

Альона Сергіївна 

- депутат Старокостянтинівської міської ради 

VIII скликання, начальник управління 

економіки виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 
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ПЕТРУК 

Наталія Василівна 

- викладач образотворчого мистецтва 

комунального освітнього закладу в галузі 

культури мистецька школа «Художня школа» 

Старокостянтинівської міської ради; 

ПОКОЮК 

Валентина Миколаївна 

- провідний фахівець з питань зайнятості 

відділу організації працевлаштування 

населення Старокостянтинівської 

міськрайонної філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості; 

ПОПАДЮК 

Мирослав Олександрович 

- прокурор Хмельницької окружної 

прокуратури; 

ПОСІДЗЕЙ 

Сергій Вікторович 

- начальник складу взводу забезпечення роти 

забезпечення військової частини А4009, 

старшина; 

ПОСТУПАЛЬСЬКА 

Ірина Олександрівна 

- молодша медична сестра (санітарка-

прибиральниця) амбулаторії загальної 

практики – сімейної медицини № 6 

комунального некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницького району Хмельницької області; 

РОМАНЕНКО 

Олена Василівна 

- керівник відділу соціальної політики 

Регіонального управління «Енселко-Захід» 

компанії «Кернел»; 

САВЛУК 

Микола Миколайович  

- старший майстер Веснянської дільниці 

товариства з обмеженою відповідальністю 

«Кононівський елеватор»; 

СЕМЕНЮК 

Дмитро Федорович 

- оператор автоматичних ліній дільниці 

зборки товариства з обмеженою 

відповідальністю «Мегатекс Індастріал»; 

СПІВАЧУК 

Віктор Михайлович 

- фізична особа – підприємець; 

СУКМАНЮК 

Петро Сергійович 

- машиніст екскаватора комунального 

підприємства      комбінату          комунальних 
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 підприємств Старокостянтинівської міської 

ради; 

ТОМАШЕВСЬКА 

Наталія Володимирівна 

- інженер з охорони праці товариства з 

обмеженою відповідальністю 

«Старокостянтинівцукор»; 

УКРАЇНЕЦЬ 

Олександр Володимирович 

- електрогазозварник VI розряду підрозділу з 

експлуатації та ремонту механізмів і 

автотранспорту комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал» Старокостянтинівської міської 

ради; 

ФЕДОРОВ 

Віталій Васильович 

- машиніст насосних установок підрозділу з 

каналізаційних насосних станцій 

комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» 

Старокостянтинівської міської ради; 

ФУРСОВА 

Олена Володимирівна 

- депутат Старокостянтинівської міської ради 

VIII скликання, радник міського голови; 

ЧЕРНЕГА 

Олена Юріївна 

- режисер культурно-мистецьких заходів 

Старокостянтинівського міського будинку 

культури; 

ЯКОВЛЕВ 

Сергій Володимирович 

- депутат Хмельницької обласної ради VIII 

скликання, директор товариства з обмеженою 

відповідальністю «Поділля охоронсервіс»; 

ЯКОВЮК 

Микола Іванович 

- водій комунального підприємства 

комбінату комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради; 

ЯСНЮК 

Василь Михайлович 

- голова фермерського господарства 

«Бізон-1» (с. Сахнівці). 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради                 підпис        Наталія ШАБЕЛЬНИК 
 


