
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_14.09.2018р_                                    м. Шепетівка                        №_193-2018р_ 
 

 

 

Про нагородження 

з нагоди Дня міста 

 

 

Розглянувши клопотання керівників підприємств, установ та громадських організацій 

міста, на виконання програми державних, міських, професійних свят та пам’ятних дат у 

м. Шепетівці на 2017-2020 рр. затвердженої рішенням ХVІ сесії міської ради VIІ 

скликання від 15 грудня 2016 року № 39 та з нагоди свята – Дня міста, відповідно до 

Положення «Про почесну грамоту Шепетівської міської ради», керуючись п. 20 ст. 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Нагородити Почесними грамотами Шепетівської міської ради представників 

підприємств, установ та громадських організацій міста з врученням цінних 

подарунків в урочистій обстановці згідно додатку. 

 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови Стасюк Н.В 

  

 

 

Міський голова                                                                         Полодюк М. І. 



 

 

Додаток 

до розпорядження  

міського голови 

від _14.09.2018_№ 193-2018р_ 

 

Список представників підприємств, установ та громадських організацій міста, які будуть 

відзначені Почесними грамотами Шепетівської міської ради  

з нагоди відзначення Дня міста 
 

1. Вознюк Тетяна Дем’янівна – головний лікар Шепетівської станції екстренної медичної 

допомоги; 

за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та почуття 

відповідальності за життя людей міста та району 
2. Галімський Роман Олегович – викладач Шепетівської художньої школи; 

за сумлінну працю, високий професіоналізм та досягнуті успіхи у справі навчання і 

виховання підросткового покоління 

3. Дворак Віктор Сергійович  – начальник 21 Державної пожежно-рятувальної частини 

Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у 

Хмельницькій області, майор служби цивільного захисту; 

за сумлінну, наполегливу службу, високий професіоналізм, внесок у вирішенні 

питань соціально-економічного розвитку територіальної громади міста 
4. Колектив державного підприємства «Шепетівське лісове господарство»; 

за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у 

забезпечення роботи підприємства, значні трудові досягнення, активну 

громадську діяльність 

5. Макаренко Віра Іванівна – керівник радіо спортивних гуртків Шепеітвського міського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

за багаторічну плідну працю, значні особисті досягнення в реалізації державної 

політики в галузі позашкільної освіти, активну участь у підготовці та проведенні 

обласних відкритих змаганнях зі спортивної радіопеленгації у місті Шепетівка, 

навчання і виховання підростаючого покоління 
6. Мартинюк Галина Семенівна – старший фельдшер Шепетівської станції екстреної 

(швидкої) медичної допомоги; 

за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та почуття 

відповідальності за життя людей міста та району 
7. Піпіч Анастасія Тимофіївна – соціальний робітник Шепетівського територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг; 

за особистий внесок в розвиток соціальної сфери міста, багаторічну сумлінну 

працю 
8. Поліщук Роман Володимирович – капітан поліції, начальник сектору реагування 

патрульної поліції №1 Шепетівського відділу поліції Головного управління 

національної поліції в Хмельницькій області; 

за сумлінну, наполегливу службу, високий професіоналізм, внесок у вирішенні 

питань соціально-економічного розвитку територіальної громади міста 

9. Семенюк Ольга Миколаївна – бібліотекар абонементу 5 – 9 класів міської бібліотеки 

для дітей; 

за вагомий  особистий  внесок у розвиток бібліотечної справи, високу  професійну  

майстерність  та  багаторічну  сумлінну  працю  

10. Скрипак Надія Олександрівна – методист з дошкільного виховання методичного 

кабінету управління освіти; 



за багаторічну плідну працю в освітній галузі, особисті трудові досягнення у 

професійній діяльності, вагомий особистий внесок у розвиток дошкільної освіти 

міста 
11. Сорока Людмила Василівна – машиніст насосних установок очисних споруд 

Шепетівського комунального підприємства водопровідно-каналізаційного 

господарства; 

за сумлінне виконання службових обов’язків, внесок у вирішенні питань соціально-

економічного розвитку територіальної громади міста 
 

 

 

 

Начальник організаційного відділу                                                                  Кішик Л. М. 

 

 

 

 

Керуючий справами  виконавчого комітету           Рачук В. І. 
 

 

 

 

 


