
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_ 13 жовтня 2021 __року                 Старокостянтинів                       № ____369/2021-р_____ 

 

 

Про нагородження з нагоди Дня села 

 

 

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. Оголосити Подяку виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради з нагоди Дня села мешканцям Губчанського, Великомацевицького, 

Радковецького та Решнівецького старостинських округів за активну життєву 

позицію та участь у громадському житті, досягнення вагомих успіхів у 

професійній діяльності з врученням подарунка кожному згідно з додатком. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської ради 

(Анжеліка ГИЛЮК) забезпечити оформлення подяк 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 4980 (чотири тисячі дев’ятсот вісімдесят) 

гривень 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 

13 жовтня 2021 року № 369/2021-р 

 

 

 

Список нагороджених 

 

БУЛІК 

Світлана Володимирівна 

- директор Радковецького будинку 

культури; 

ГАВРИЛЮК 

Валентина Вікторівна 

- соціальний робітник територіального 

центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

ГАЛЬОМА 

Василь Володимирович 

- голова правління сільськогосподарського 

кооперативу «Решнівецький»; 

ГУЦАЛЮК 

Людмила Валентинівна 

- директор Радковецького навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа I-IІI ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Старокостянтинівської 

міської ради; 

ЗАХІДНА 

Антоніна Іванівна 

- продавець магазину села Губча 

Губчанського старостинського округу; 

КРАВЕЦЬ 

Валерій Васильович 

- фізична особа – підприємець (с. Раштівка 

Великомацевицького старостинського 

округу); 

Протоієрей Іоан 

(ЛІЩУК 

Іван Васильович) 

- настоятель Свято-Покровського храму 

села Губча Губчанського старостинського 

округу; 

МАЙХЕР 

Якилина Павлівна 

- найстарша жителька села Решнівка 

Решнівецького старостинського округу;  

МАРТИНЮК 

Ірина Степанівна 

- художній керівник Радковецького будинку 

культури; 

ОЛЕКАСИШИНА 

Євдокія Трохимівна 

- агроном сільськогосподарського 

кооперативу «Решнівецький»; 

ОЛІЙНИК 

Галина Дмитрівна 

- бібліотекар Радковецької сільської 

бібліотеки;  
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Продовження додатка 

 

ПЕТРУК 

Галина Павлівна 

- ветеран праці, голова первинної 

ветеранської організації села Радківці, член 

ради Старокостянтинівської райміської 

організації ветеранів України; 

ПЕТРУК 

Людмила Андріївна 

- фельдшер медичного пункту тимчасового 

базування села Радківці; 

Протоієрей Іоан 

(ПОЛІЩУК 

Іван Іванович) 

- настоятель Свято-Покровського храму 

села Раштівка Великомацевицького 

старостинського округу; 

САВОВА 

Валентина Володимирівна 

- пенсіонерка, колишній фельдшер                     

(с. Раштівка Великомацевицького 

старостинського округу); 

СІЧКАР 

Олена Володимирівна 

- директор Губчанського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа I-III ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Старокостянтинівської 

міської ради; 

ЦИБУЛЬСЬКА 

Ліза Іванівна 

- пенсіонерка, активна мешканка села Губча 

Губчанського старостинського округу; 

ШЕВЧУК 

Оксана Вікторівна 

- директор Губчанського будинку культури. 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради                                    Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 

 
 


