
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_16 листопада 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____401/2021-р_____ 

 

 

Про нагородження з нагоди Дня 

працівників сільського господарства 

 

 

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 працівників сільського господарства працівникам 

агропідприємств Старокостянтинівської міської територіальної громади за 

високий професіоналізм та відданість справі, сумлінну і плідну працю, вагомі 

трудові досягнення, особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу 

з врученням подарунка кожному згідно з додатком. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської ради 

(Анжеліка ГИЛЮК) забезпечити оформлення подяк відповідного зразка. 

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина 

КАМІНСЬКА) виділити кошти в сумі 5925 (п’ять тисяч дев’ятсот двадцять 

п’ять) гривень 00 копійок на придбання подарунків у межах асигнувань, що 

передбачені в бюджеті Старокостянтинівської міської територіальної громади 

на 2021 рік по КПКВ 0210180 «Інші 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. 

 

4. Завідувачу господарства виконавчого комітету міської ради Роману 

МАРЧУКУ виділити подарунки для вручення нагородженим. 
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5. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) забезпечити сплату коштів та відобразити в обліку 

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  

16 листопада 2021 року № 401/2021-р 

 

 

Список нагороджених 

 

БОЙЧУК  

Юлія Василівна 

- бухгалтер відділу бухгалтерського та 

податкового обліку товариства з обмеженою 

відповідальністю «Енселко Агро»                               

с. Сахнівці; 

ГАЛІЦЬКИЙ 

Ярослав Мануїлович 

- головний агроном фермерського 

господарства «Бізон-1» с. Сахнівці; 

ГУСАР 

Павло Іванович 

- тракторист-машиніст сільськогоспо-

дарського виробництва товариства з 

обмеженою відповідальністю «Агро-ОРМС»                                  

м. Старокостянтинів; 

ДЕСЯТНЮК 

Леонід Володимирович 

- агроном фермерського господарства 

«Богданна» с. Пеньки; 

КАПІТАННІКОВ 

Андрій Вікторович 

- тракторист сільськогосподарського 

кооперативу «Решнівецький» с. Решнівка; 

КАРПУСЬ 

Олег Михайлович 

- тракторист-машиніст сільськогосподар-

ського виробництва товариства з обмеженою 

відповідальністю «Енселко Агро»                         

с. Сахнівці; 

КВАСОВ 

Сергій Вікторович 

- головний технолог товариства з 

обмеженою відповідальністю «Подільський 

бекон»  с. Воронківці; 

КСІНЧУК 

Роман Володимирович 

- головний ветеринарний лікар товариства з 

обмеженою відповідальністю «Агро Еко 

Мілк» с. Іршики; 

ЛАВРЕНЮК 

Максим Олександрович 

- головний агроном фермерського 

господарства «Хижницьке 2010»                          

с. Хижники; 

НЕСТЕРУК 

Сергій Сергійович 

- водій вантажного автотранспортного 

засобу товариства з обмеженою 

відповідальністю «Нью Агро Поділля»                           

с. Великі Мацевичі; 

ПРОКОПЧУК 

Василь Євгенович 

- тракторист державного підприємства 

«Дослідне      господарство          «Самчики» 
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Продовження додатка 

 

 Хмельницької державної сільськогосподарської 

дослідної станції Інституту кормів та сільського 

господарства Поділля Національної академії 

аграрних наук України» с. Самчики; 

РАТУШНИЙ 

Віталій Олександрович 

- тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва товариства з обмеженою 

відповідальністю «Старокостянтинів Агро»;  

САЛІЙ 

Сергій Володимирович 

- тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва товариства з обмеженою 

відповідальністю «АГРО СТАР 2006»                      

с. Сербинівка; 

ТВЕРДИЙ 

Віктор Павлович 

- водій вантажного автотранспортного засобу 

товариства з обмеженою відповідальністю 

«Нью Агро Поділля»  с. Великі Мацевичі; 

ЦИКАЛЮК 

Олексій Олексійович 

- водій автотранспортного засобу товариства з 

обмеженою відповідальністю «Енселко Агро»  

с. Сахнівці. 

  

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради              підпис           Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 
 


