
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

25 квітня 2016 року  Старокостянтинів   № 147/2016-р 

Про нагородження кращих трудових 

колективів та працівників підприємств 

в галузі охорони праці з нагоди 

відзначення Дня охорони праці 

 

Згідно розпоряджень міського голови від 23 березня 2016 року №106/2016-р «Про 

проведення щорічного міського огляд-конкурсу на кращу організацію роботи з охорони 

праці, зниження травматизму, професійних захворювань та загибелі працюючих на 

виробництві» та від 13 квітня 2016 року №130/2016-р «Про заходи по проведенню Дня 

охорони праці в місті», відповідно до Положення про відзнаки виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 28 березня 2013 року №109, враховуючи протокол засідання 

організаційного комітету з проведення щорічного міського огляд-конкурсу на кращу 

організацію роботи з охорони праці, зниження травматизму, професійних захворювань та 

загибелі працюючих на виробництві від 25 квітня 2016 року, з нагоди відзначення Дня 

охорони праці в Україні 28 квітня 2016 року, керуючись ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Нагородити грамотами виконавчого комітету міської ради та цінними 

подарунками колективи підприємств міста, що перемогли у щорічному міському      

огляді-конкурсі на кращу організацію роботи з охорони праці, зниження травматизму, 

професійних захворювань та загибелі працюючих на виробництві: 

 у номінації підприємств з середньообліковою чисельністю працюючих до 50 осіб 

МКП «Міськсвітло» (начальник Кухар Володимир Володимирович); 

 у номінації підприємств з середньообліковою чисельністю працюючих від 50 до 

100 осіб ТОВ «Агромоторсервіс» (директор Стасюк Володимир Михайлович); 

 у номінації підприємств з середньообліковою чисельністю працюючих від 100 до 

500 осіб ДП «Старокостянтинівський лісгосп» (директор Грачук Юрій Дмитрович); 

 у номінації підприємств з середньообліковою чисельністю працюючих понад 500 

осіб Старокостянтинівська центральна районна лікарня (головний лікар Стіхарєв 

Володимир Олексійович). 

2. Нагородити грамотами виконавчого комітету міської ради та цінними 

подарунками: 

 Полупана Миколу Ілліча - заступника начальника з охорони праці 

Старокостянтинівської житлово-експлуатаційної контори; 

 Горду Ганну Устимівну - інженера з охорони праці КП ВКГ «Водоканал»; 

 Пшеничного Анатолія Васильовича - інженера з охорони праці                                             

ДП «Старокостянтинівський молочний завод». 
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3. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради        

(Авраменко Л.Г.) виділити кошти у сумі 2780 (дві тисячі сімсот вісімдесят) грн. 00 коп. 

для придбання цінних подарунків у межах асигнувань, що передбачені у бюджеті міста на 

2016 рік по КФК 250404 КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, що не віднесені до заходів розвитку» на виконання Програми 

щодо забезпечення заходів Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на 

2016-2020 роки та забезпечити проплату даних коштів. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника 

міського голови  Куця Г.Й.   

 

 

Міський голова                                      підпис                                                  М. Мельничук



 


