
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

20 серпня  2018року Старокостянтинів   № 282/2018-р 

 

 

Про нагородження з нагоди 27-ї 

річниці незалежності України 
 

 

З метою належного забезпечення заходів з нагоди відзначення27-ї 

річниці незалежності України, керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Нагородити Грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради та цінним подарунком представників різних сфер 

життєдіяльності міста Старокостянтинова за сумлінну працю і відданість 

справі, вагомі заслуги у професійній і громадській діяльності, активну 

життєву позицію та з нагоди 27-ї річниці незалежності України згідно з 

додатком. 

 

2. Нагородити Грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради та цінним подарунком трудовий колектив комунального 

ремонтно-будівного шляхового підприємства Старокостянтинівської 

міської ради (начальник Тащук Віктор Іванович) за вагомі трудові здобутки і 

професіоналізм, значний колективний внесок у справу благоустрою міста, 

забезпечення виконання комплексу робіт з експлуатації і ремонту доріг, 

сумлінну і плідну працю та з нагоди 27-ї річниці незалежності України. 

 

3. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської 

ради (Гилюк А.В.) забезпечити оформлення грамот відповідного зразка. 

 

4. Завідувачу господарської групи виконавчого комітету міської ради 

Марчуку Р.І. виділити подарунки для вручення нагородженим. 

 

5. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Авраменко Л.Г.) відобразити в обліку видачу подарунків. 
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6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Бондарчук Т.В. 

 

 

 

 

Міський голова                                  підпис                                    М. Мельничук 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

20 серпня 2018 року № 282/2018-р 

 

 

Список нагороджених 

 

Бузинарчук 

Володимир Олександрович 

- заступник начальника управління, начальник 

відділу з питань праці та соціально-трудових 

відносин управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради; 

Букреєв 

Валерій Михайлович 

- лікар-патологоанатом, завідувач 

патологоанатомічного відділення 

Старокостянтинівської центральної районної 

лікарні; 

Гиря 

Сергій Володимирович 

- начальник лабораторії контрольно-

вимірювальних приладів і автоматики ТОВ 

«Старокостянтинівцукор»; 

Добродзей 

Таїсія Вергеліївна 

- головний бухгалтер товариства з обмеженою 

відповідальністю «Агромоторсервіс»; 

Куцько 

Олексій Петрович 

- електромонтер з експлуатації розподільчих 

мереж АТ «Хмельницькобленерго» 

Старокостянтинівського району електричних 

мереж; 

Кучина 

Тетяна Іванівна 

- провідний фахівець відділу захисту інвестицій 

на ДП «Старокостянтинівський молочний 

завод»; 

Лебідь 

Надія Юріївна 

- інспектор сектору кадрового забезпечення 

Старокостянтинівського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції 

України в Хмельницькій області; 

Мельник 

Ніна Володимирівна 

- сестра медична маніпуляційного кабінету 

комунального закладу «Старокостянтинівський 

центр первинної медико-санітарної допомоги»; 
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Продовження додатка 

Овод 

Василь Іванович 

- агент з постачання маркетингового відділу 

філії «Старокостянтинівський завод 

залізобетонних шпал» ПАТ «Укрзалізниця»; 

Первак 

Дмитро Олександрович 

- інженер з пожежно-рятувальних робіт 19 

державної пожежно-рятувальної частини 

Головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 

Хмельницькій області; 

Сінькевич 

Володимир Олександрович 

- фізична особа-підприємець; 

Сопронюк 

Сергій Петрович 

- стропальник 3 розряду нижнього складу 

ДП «Старокостянтинівське лісове 

господарство»; 

Сторожук 

Надія Іванівна 

- завідувач дошкільного навчального закладу 

№ 1 «Теремок» м. Старокостянтинів; 

Чайка 

Ніна Петрівна 

- бухгалтер 1 категорії Веснянської дільниці 

ТОВ «Кононівський елеватор». 

 

 

 

Секретар міської ради                               підпис                          О. Степанишин 

 

 


