
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

    03 грудня 2021    року                              Старокостянтинів                            №  427/2021-р 

 

Про нагородження з нагоди 

Дня місцевого самоврядування 

 

 

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 місцевого самоврядування депутатів 

Старокостянтинівської міської ради VIII скликання, членів виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради, працівників органів місцевого 

самоврядування Старокостянтинівської міської територіальної громади за 

сумлінну та плідну працю на користь громади, високий професіоналізм та 

відданість справі, відповідальне ставлення до виконання посадових обов’язків, 

ініціативність при вирішенні службових питань з врученням подарунка 

кожному згідно з додатком 1. 

 

2. Відзначити подарунком ексмерів міста Старокостянтинова та ветеранів 

місцевого самоврядування Старокостянтинівської міської територіальної 

громади за активну життєву позицію та участь у громадському житті, 

багаторічну плідну працю в органах місцевого самоврядування згідно з 

додатком 2. 

 

3. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської ради 

(Анжеліка ГИЛЮК) забезпечити оформлення грамот відповідного зразка. 

 

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина 

КАМІНСЬКА) виділити кошти в сумі 20300 (двадцять тисяч триста) гривень     

00 копійок на придбання подарунків у межах асигнувань, що передбачені в 

бюджеті Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік по 
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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 20212025 роки, 

затвердженої рішенням сесії Старокостянтинівської міської ради від 21 грудня 

2020 року №5/2/VIII. 

 

5. Завідувачу господарства виконавчого комітету міської ради Роману 

МАРЧУКУ виділити подарунки для вручення нагородженим. 

 

6. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) забезпечити сплату коштів та відобразити в обліку 

видачу подарунків. 

 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталію 

ШАБЕЛЬНИК. 

 

 

 

Міський голова                                   підпис                         Микола МЕЛЬНИЧУК



 

Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

03 грудня 2021 року № 427/2021-р 

 

 

Список нагороджених 

 

ВАТАЩУК 

Леся Миколаївна 
− головний спеціаліст сектору з питань 

юридично-правової роботи управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради; 

 

ВОРОНІНА 

Валентина Володимирівна 
− староста Веснянського старостинського 

округу; 

 

ГАЄВСЬКИЙ 

Іван Анатолійович 
− староста Григорівського старостинського 

округу; 

 

ГАНЖА 

Віталій Михайлович 
− депутат Старокостянтинівської міської ради 

VIII скликання, директор ТОВ «Енергія-Агро» 

ПП Агрогуртовня; 

 

ГАРБАРЕЦЬ 

Валентина Федорівна 
− завідувач сектору протокольної роботи 

відділу забезпечення діяльності міської ради 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради; 

 

ГИЛЮК 

Анжеліка Володимирівна 
− начальник організаційно-контрольного 

відділу виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ГОРБАЧ 

Олена Володимирівна 
− завідувач сектору позашкільної освіти повної 

загальної, дошкільної та позашкільної освіти 

управління освіти виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ГРИНЧУК 

Олеся Федорівна 
− державний реєстратор відділу з питань 

державної реєстрації виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ДРАЧУК 

Наталія Володимирівна 
− заступник начальника відділу 

бухгалтерського обліку та виплат, головного 

бухгалтера управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради;  
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Продовження додатка 1 

 

ЗУЄВА 

Оксана Вікторівна 
− завідувач сектору діловодства та 

документообігу загального відділу виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради; 

 

КОВАЛЬСЬКА 

Інна Миколаївна 
− головний спеціаліст відділу ведення 

Державного реєстру виборців виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради; 

 

КОВАЛЬЧУК 

Василь Михайлович 
− староста Росолівецького старостинського 

округу; 

 

КОЗАК 

Вікторія Віталіївна 
− завідувач сектору управління персоналом 

відділу з кадрової служби виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

КОТ 

Андрій Володимирович 
− староста Великомацевицького 

старостинського округу; 

 

КУТЕЙНІКОВА 

Аліна Дмитрівна 
− завідувач сектору з питань запобігання та 

виявлення корупції юридичного відділу 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради; 

 

ЛЕПЬОХІНА 

Любов Павлівна 
− головний спеціаліст відділу доходів 

фінансового управління виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

НІКОЛАЙЧУК  

Олександр Євгенійович 
− начальник відділу комунального майна       

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради; 

 

ПЕТЛЮК 

Віталій Олександрович  
− начальник відділу публічних закупівель 

управління економіки виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ПОЛІЩУК 

Андрій Миколайович 
− депутат Старокостянтинівської міської ради 

VIII скликання, голова депутатської групи 

«ЗА УСПІШНУ ГРОМАДУ», голова постійної 

комісії з питань розвитку агропромислового   

комплексу, будівництва, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього  
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Продовження додатка 1 

 

 − природного середовища, директор ТОВ «Лео 

Старк»; 

 

ПОЛІЩУК 

Юрій Михайлович 
− заступник начальника управління, начальник 

відділу містобудування та архітектури 

управління містобудування, архітектури та 

капітального будівництва виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ПРОКОП’ЮК 

Сергій Іванович 
− начальник відділу енергоменеджменту та 

інфраструктури управління житлово-

комунального господарства та інфраструктури 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради; 

 

ПРОСТАК 

Юлія Анатоліївна 
− начальник відділу з питань охорони 

історичного середовища та об'єктів культурної 

спадщини управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ПРОСТАПЮК 

Наталія Анатоліївна 
− депутат Старокостянтинівської міської  ради  

VIII скликання, голова постійної комісії з 

питань управління комунальною власністю, 

розвитку промисловості, підприємництва, 

житлово-комунального господарства, 

побутового обслуговування, торгівлі, 

громадського харчування, транспорту і зв’язку, 

завідувач гуртожитків військового гарнізону 

КЕВ м. Хмельницький; 

 

СИРОВАТСЬКА 

Надія Петрівна 
− адміністратор віддаленого робочого місця 

центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради (Григорівський старостинський 

округ); 

 

ЧЕРЛІНКО 

Ірина Миколаївна 
− головний спеціаліст відділу з питань охорони, 

раціонального використання природних 

ресурсів та благоустрою виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 
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Продовження додатка 1 

 

ЧУБЕНКО 

Вікторія Сергіївна 
− адміністратор центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ЯНЗЮК 

Валентина Миколаївна 
− депутат Старокостянтинівської міської ради 

VIII скликання, заступник начальника 

управління освіти виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради       підпис            Наталія ШАБЕЛЬНИК



 

Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

03 грудня 2021 року № 427/2021 -р 

 

 

Список нагороджених 

 

БОРИСЕВИЧ 

Іван Олексійович 

 

− ветеран місцевого самоврядування; 

ВЕРЧУК 

Іван Михайлович 

 

− ветеран місцевого самоврядування; 

ДЕРУН 

Анатолій Іванович 

 

− ветеран місцевого самоврядування; 

ЗДИХАЛЬСЬКА 

Наталія Дмитрівна 

 

− ветеран місцевого самоврядування; 

КОВЕНЯ 

Віктор Андрійович 

 

− ексмер міста Старокостянтинова; 

КОЗАЧУК 

Микола Іванович 
− ексмер міста Старокостянтинова; 

КУБІК 

Марія Василівна 

 

− ветеран місцевого самоврядування; 

КУЦЬ 

Григорій Йосипович 

 

− ветеран місцевого самоврядування; 

МУЛЯР 

Надія Григорівна 

 

− ветеран місцевого самоврядування; 

ОДАРИЧ 

Валентина Петрівна 

 

− ветеран місцевого самоврядування; 

ОЛІЙНИК 

Володимир Григорович 
− ексмер міста Старокостянтинова; 
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Продовження додатка 2 

 

РОЗВОД 

Володимир Михайлович 

 

− ексмер міста Старокостянтинова; 

СЕЛЮЧЕНКО 

Тетяна Сергіївна 

 

− ветеран місцевого самоврядування; 

СТОРОЖУК 

Людмила Іванівна 

 

− ветеран місцевого самоврядування; 

ФЕЛОНЮК 

Ганна Василівна 

 

− ветеран місцевого самоврядування; 

ЧАЙКА 

Катерина Іванівна 

 

− ветеран місцевого самоврядування; 

ЩЕРБАНЬ 

Надія Михайлівна 

 

− ветеран місцевого самоврядування. 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради        підпис          Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 

 


