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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_ 07 жовтня 2021 __року                 Старокостянтинів                       № ____349/2021-р_____ 

 

 

Про нагородження з нагоди Дня юриста 

 

 

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 Дня юриста кращих юристів Старокостянтинівської 

міської територіальної громади за високий професіоналізм та компетентність, 

сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий внесок у справу 

зміцнення законності з врученням подарунка кожному згідно з додатком. 

 

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. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина 

КАМІНСЬКА) виділити кошти в сумі 1753 (одна тисяча сімсот п’ятдесят три) 

гривні 00 копійок на придбання подарунків у межах асигнувань, що 

передбачені в бюджеті Старокостянтинівської міської територіальної громади 

на 2021 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                

2021-2025 роки, затвердженої рішенням сесії Старокостянтинівської міської 

ради від 21 грудня 2020 року № 5/2/VIII. 

 

5. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) забезпечити сплату коштів та відобразити в обліку 
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видачу подарунків. 

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталію 

ШАБЕЛЬНИК. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

07 жовтня 2021 року № 349/2021-р 

 

 

 

Список нагороджених 

 

АНДРІЙЧУК 

Ольга Петрівна 

- начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради; 

БОРОВИК 

Олександра Олександрівна 

- заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Старокостянтинівського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги; 

ГРИГОРУК 

Леся Володимирівна 

- завідувач сектору з юридичних питань 

управління освіти виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

МЕДВЕДЧУК 

Оксана Василівна 

- юрист комунального підприємства по 

експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» Старокостянтинівської міської 

ради; 

СУЛЕЙМАНОВА 

Віта Борисівна 

- юрист комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал» Старокостянтинівської міської 

ради; 

ЦІСАР 

Марина Євгеніївна 

- заступник директора 

Старокостянтинівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради                підпис         Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 


