
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_17 листопада 2022_ року           м. Старокостянтинів                      № __293/2022-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 17000 (сімнадцять тисяч) 

гривень 00 копійок на придбання подарунків у межах асигнувань, що 

передбачені в бюджеті Старокостянтинівської міської територіальної громади 

на 2022 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 Старокостянтинівської міської ради від 

21 грудня 2020 року № 5/2/VIII. 

 

4. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) забезпечити сплату коштів та відобразити в обліку 

видачу подарунків. 

 

5. Виконувачу обов’язків завідувача господарства виконавчого              

комітету міської ради Сергію НАЛИТКУ виділити подарунки для вручення
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нагородженим. 

 

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     

17 листопада 2022 року № 293/2022-р 

 

 

Список нагороджених 

 

АДАМЧУК 

Оксана Василівна 

- технік штучного осіменіння фермерського 

господарства «Бізон-1» с. Сахнівці; 

 

АТЕРЛЕЙ 

Олександр Михайлович 

- голова селянського фермерського 

господарства «Атерлей» с. Воронківці; 

 

ВАНДЕНБРЮВАН 

Емануель 

- генеральний директор товариства з 

обмеженою відповідальністю «Думна Агро» 

с. Губин; 

 

ГАВРИЛЮК 

Тетяна Володимирівна 

- начальник відділу сприяння організації 

сільськогосподарського виробництва та 

розвитку інфраструктури сільських територій 

управління з розвитку аграрного сектору               

та сільських територій виконавчого                

комітету Старокостянтинівської міської          

ради; 

 

ГАЛЬОМА 

Дмитро Васильович 

- заступник голови правління по механізації 

сільськогосподарського кооперативу 

«Решнівецький» с. Решнівка; 

 

КОМАРЕВЦЕВА 

Марина Вікторівна 

- фельдшер ветеринарної медицини 

товариства з обмеженою відповідальністю 

«Подільський бекон» с. Воронківці; 

 

КРАВЧУК 

Василь Анатолійович 

- механік товариства з обмеженою 

відповідальністю «Нью Агро Поділля» 

с. Великі Мацевичі; 

 

КУЧЕРУК 

Сергій Володимирович 

- механік товариства з обмеженою 

відповідальністю «Енселко Агро» с. Сахнівці; 

 

МАЛАХІВСЬКИЙ 

Роман Вікторович 

- провідний агроном сільськогосподарського 

виробництва товариства з обмеженою 

відповідальністю «Енселко Агро» с. Сахнівці; 
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Продовження додатка  

 

МІЩЕНКО 

Михайло Валентинович 

- тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва 

товариства з обмеженою відповідальністю 

«АГРО СТАР 2006» с. Сербинівка; 

 

НЕГОДА 

Олександр Олександрович 

- тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва 

товариства з обмеженою відповідальністю 

«Старокостянтинів Агро» с. Волиця-

Керекешина; 

 

НЕЧИПОРУК 

Володимир Миколайович 

- електрик державного підприємства 

«Дослідне господарство «Самчики» 

Хмельницької державної 

сільськогосподарської дослідної станції 

Інституту кормів та сільського господарства 

Поділля Національної академії аграрних 

наук України» с. Самчики; 

 

ОЦАЛЮК 

Олесь Анатолійович 

- голова фермерського господарства 

«Фортуна-Агро Д» смт Антоніни; 

 

ПЕКАЛЮК 

Сергій Сергійович 

- тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва 

фермерського господарства «Самчики»                   

с. Лажева; 

 

ПУРІКОВ 

Юрій Васильович 

- інженер фермерського господарства 

«Хижницьке 2010» с. Хижники; 

 

САВЛУК 

Микола Миколайович 

- машиніст-кранівник товариства з 

обмеженою відповідальністю «Енселко 

Агро» с. Сахнівці; 

 

ТОНГАЛЮК 

Ярослав Ярославович 

- тракторист товариства з обмеженою 

відповідальністю «Мрія Сервіс»                              

м. Підгайці; 

 

УРБАНЧУК 

Юрій Володимирович 

- механізатор сільськогосподарського 

кооперативу «Решнівецький»                                  

с. Решнівка; 
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Продовження додатка  

 

ШЕВЧУК 

Олександр Олександрович 

- агроном товариства з обмеженою 

відповідальністю «Нью Агро Поділля»                  

с. Великі Мацевичі; 

 

ЯКОТЮК 

Руслан Олексійович 

- тваринник товариства з обмеженою 

відповідальністю «Агро Еко Мілк»                        

с. Іршики. 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради               підпис           Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 


