
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

                                                                РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

_15.03.2018_                                        м. Шепетівка                       _№ 44-2018р__ 

 

 

 

Про нагородження  

 з нагоди Дня працівників  

житлово – комунального 

господарства і побутового  

обслуговування населення  

 

Розглянувши подання керівників комунальних підприємств міста, відповідно до 

рішення XVІ сесії міської ради VIІ скликання від 15 грудня 2016 року № 39 «Про 

Програму державних, міських, професійних свят та пам’ятних дат у м. Шепетівці на 2017 

– 2020рр.», Положення «Про Почесну грамоту Шепетівської міської ради», керуючись 

п. 20 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

I. Нагородити за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток 

житлово – комунального господарства міста Шепетівки та з нагоди професійного свята - 

Дня працівників житлово – комунального господарства і побутового обслуговування 

населення представників трудових колективів, підприємств, установ міста Почесними 

Грамотами Шепетівської міської ради та врученням подарунків в урочистій обстановці 

(згідно додатку 1). 

 

II. Начальнику фінансового управління Дрищу В.О. провести фінансування згідно 

кошторису (додаток 2). 

 

IІІ. Відділу бухгалтерського обліку (Рибачук Г.П.) профінансувати витрати згідно 

кошторису. 

 

ІV. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови Стасюк Н. В. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                               Полодюк М. І. 

 

  



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від _15.03._2018р №_44-2018__ 

 

Список представників трудових колективів підприємств, установ міста, які будуть 

відзначені Почесними грамотами Шепетівської міської ради з нагоди  

Дня працівників житлово – комунального 

господарства і побутового обслуговування населення 

 

1. Алєксєєв Віктор Едуардович - начальник з ремонту устаткування теплових мереж 

дільниці №2 товариства з обмеженою відповідальністю «Шепетівка Енергоінвест»- 

2427702836; 

2. Ахадова Неля Едвардтівна – гардеробник міської лазні Шепетівського 

комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства - 

2603105969; 

3. Білопол Тетяна Василівна – бухгалтер з обліку матеріалів комунального 

підприємства «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство» - 2981916540; 

4.  Бородій Іван Іванович - водій приватного підприємства «Управлінська    

компанія»Житлофонд» - 1741202510; 

5.   Веремійчук Ганна Іванівна – технік-інвентаризатор комунального підприємства 

«Шепетівське бюро технічної інвентаризації» - 2264705104; 

6. Верховлюк Олег Іванович – столяр приватного підприємства «Управлінська 

компанія»Житлофонд» - 2800212831; 

7.   Гаєвський Олександр Васильович – головний архітектор Шепетівського 

комунального архітектурно-планувального підприємства 

8.  Гордійчук Олександр Іванович – слюсар аварійно-відновлювальних робіт по 

каналізаційних насосних станцій Шепетівського комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства - 2358403099; 

9.   Гребеньков Сергій Володимирович – слюсар-сантехнік приватного підприємства 

«Управлінська компанія»Управдом» - 2726112355; 

10. Давигора Віра Яківна – двірник приватного підприємства «Управлінська 

компанія»Управдом» - 2292903445; 

11.  Джиоєва Ірина Петрівна – головний бухгалтер адміністративно-комунальної  

інспекції - 2581514222; 

12. Касянчук Петро Васильович - начальник дільниці централізованих ремонтів 

товариства з обмеженою відповідальністю «Шепетівка Енергоінвест» - 2299618775; 

13. Кримський Михайло Петрович – старший майстер з ремонту устаткування теплових 

мереж дільниці №1 товариства з обмеженою відповідальністю «Шепетівка 

Енергоінвест» - 2473401812; 

14. Лакей Василь Васильович – водій автомобіля КРАЗ 2-го класу комунального 

підприємства «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство» - 2982514470; 

15. Лахай Ніла Володимирівна – інженер з охорони праці та техніки безпеки 

комунального підприємства «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство» 

- 2183203985; 

16. Митюк Олександр Анатолійович – електромонтер приватного підприємства 

«Управлінська компанія»Житлофонд» - 3014003033; 

17.  Мухарський Дмитро Йосипович - слюсар-сантехнік приватного підприємства 

«Управлінська компанія»Житлофонд» - 2133806415; 

18. Наконечний Петро Іванович – водій приватного підприємства «Управлінська 

компанія»Управдом» - 2124218372; 

19. Ребекевша Микола Іванович – дорожній робітник 4-го розряду комунального 

підприємства «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство» - 2275921831; 



20. Романов Володимир Федорович - слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 

дільниці №2 товариства з обмеженою відповідальністю «Шепетівка Енергоінвест» - 

2325213339; 

21. Середюк Руслан Миколайович – водій приватного підприємства «Управлінська 

компанія»Управдом» - 3293107610; 

22. Сивоконь Ольга Олександрівна – реєстратор комунального підприємства 

«Шепетівське бюро технічної інвентаризації» - 30144417643; 

23. Сілков Ігор Леонідович – машиніст насосних установок водопровідних насосних 

станцій Шепетівського комунального підприємства водопровідно-каналізаційного 

господарства – 2452811178; 

24. Шардаков Вадим Юрійович – слюсар-ремонтник очисних споруд Шепетівського 

комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства – 

2987718638. 

 

 

 

 

 
 

Начальник організаційного відділу                                                           Кішик Л. М. 

 

 

 

    Керуючий справами виконавчого комітету                                              Рачук В. І.                                                                        

  

 

 

 


