
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

04 березня 2020__ року                     Старокостянтинів                      № ____67/2020-р____ 

 

 

Про нагородження з нагоди 

Міжнародного жіночого дня 

 

 

На підставі Положення про відзнаки виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 28 березня 2013 року № 109, керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Нагородити Грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради з нагоди Міжнародного жіночого дня кращих представниць різних 

сфер життєдіяльності міста за високий професіоналізм і відданість справі, 

сумлінну та плідну працю, активну участь у громадському житті міста 

Старокостянтинова з врученням цінного подарунка кожній згідно з додатком. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської 

ради (Анжеліка ГИЛЮК) забезпечити оформлення грамот відповідного зразка. 

 

3. Завідувачу господарської групи виконавчого комітету міської ради 

Роману МАРЧУКУ виділити подарунки для вручення нагородженим. 

 

4. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) відобразити в обліку видачу подарунків. 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Валентину ЯНЗЮК. 

 

 

 

Міський голова                            підпис                                Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток 

до розпорядження міського голови 

04 березня 2020 року № 67/2020-р 

 

 

 

Список нагороджених 

 

БАСУН 

Олена Василівна 

- заступник директора з виховної роботи, вчитель 

зарубіжної літератури Старокостянтинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницької 

області; 

 

ГАН 

Віра Володимирівна 

- маляр товариства з обмеженою відповідальністю 

«Агромоторсервіс»; 

 

ГРИГОРУК 

Юлія Олександрівна 

- юрисконсульт Старокостянтинівської житлово-

експлуатаційної контори; 

 

ГРОЗЯН 

Любов Петрівна 

- начальник відділу праці та заробітної плати 

товариства з обмеженою відповідальністю 

«Старокостянтинівцукор»; 

 

ДАЦЮК 

Наталія Петрівна 

- майстер виробничого навчання 

Старокостянтинівського професійного ліцею; 

 

ДЕНИСЕНКО 

Наталія Іванівна 

- юрист комунального ремонтно-будівного 

шляхового підприємства; 

 

ДЕНИСЕНКО 

Яна Василівна 

- акушерка оглядового кабінету амбулаторії 

загальної практики – сімейної медицини № 2 

комунального некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівський центр первинної медико-

санітарної допомоги»; 

 

ЗАЙЧУК 

Наталія Валеріївна 

- начальник абонентського вiддiлу комунального 

підприємства по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради; 

 

ІВАНОВА 

Ірина Олександрівна 

- сестра медична загальної практики сімейної 

медицини амбулаторії загальної практики – 

сімейної медицини № 2 комунального 

некомерційного підприємства  
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Продовження додатка 

 

 «Старокостянтинівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги»; 

 

КИРИЧЕНКО 

Марія Олександрівна 

 

- секретар міського голови; 

КРАСИЛЬНІКОВА 

Людмила Миколаївна 

- головний спеціаліст Старокостянтинівського 

відділу обслуговування громадян (сервісний 

центр) управління обслуговування громадян 

головного управління Пенсійного фонду 

України в Хмельницькій області; 

 

МАКАР 

Людмила Василівна 

- бухгалтер 1 категорії контори лісгоспу 

Державного підприємства 

«Старокостянтинівське лісове господарство»; 

 

МІЦІНСЬКА 

Алла Григорівна 

- диспетчер автотранспортної дільниці філії 

«Старокостянтинівський завод залізобетонних 

шпал» акціонерного товариства «Українська 

залізниця»; 

 

НИНИК 

Уляна Богданівна 

- лікар-ендокринолог консультативно-

діагностичної поліклініки комунального 

некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська центральна районна 

лікарня»; 

 

ПЕРУНСЬКА 

Наталія Миколаївна 

- провідний фахівець з питань зайнятості 

відділу взаємодії з роботодавцями 

Старокостянтинівської міськрайонної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості; 

 

ПОДЗІГУН 

Галина Василівна 

- провідний інженер-технолог відділу 

головного технолога дочірнього підприємства 

«Старокостянтинівський молочний завод»; 

 

РАБІНОВИЧ 

Ольга Іванівна 

- головний бухгалтер відділу бухгалтерського 

обліку та звітності комунального 

некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська центральна районна 

лікарня»; 
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Продовження додатка 

 

РЕДЬКА 

Ярослава Миколаївна 

- інспектор сектору реагування патрульної 

поліції Старокостянтинівського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в 

Хмельницькій області, старший лейтенант 

поліції; 

 

РИЖУК 

Галина Антонівна 

- інженер-програміст інформаційно-

аналітичного відділу медичної статистики 

комунального некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська центральна районна 

лікарня»; 

 

СВЕРДЛЮК 

Наталія Феліксівна 

- головний спеціаліст по роботі з педагогічними 

кадрами управління освіти виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ТАРАСОВА 

Оксана Володимирівна 

- завідувач дошкільного навчального закладу   

№ 3 «Сонечко» Старокостянтинівської міської 

ради Хмельницької області; 

 

ТУРКОТ 

Людмила Антонівна 

- завідуюча міською лазнею комунального 

підприємства «Комбінат комунальних 

підприємств» Старокостянтинівської міської 

ради; 

 

ТУРСЬКА 

Юлія Вікторівна 

- державний соціальний інспектор управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами                            підпис                              Валентина ЯНЗЮК 

 

 


