
 

 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_04.12.2018_                                              м. Шепетівка                                № 254-2018р_ 

 

 

Про нагородження до Дня 

місцевого самоврядування 

 

 

Розглянувши клопотання начальників відділів та управлінь виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради з нагоди святкування Дня місцевого самоврядування, за 

добросовісне та сумлінне виконання посадових обов’язків, високий професіоналізм,  

відповідно до Положення «Про Почесну грамоту Шепетівської міської ради», керуючись 

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

 

I. Нагородити Почесною грамотою Шепетівської міської ради з врученням їх в урочистій 

обстановці у день святкування (список додається). 

II. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови Стасюк Н. В. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                   Полодюк М. І.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Додаток  

         до розпорядження 

            міського голови 

від_04.12.2018_№ 254-2018р 

 

 

Список  представників апарату міської ради  

та її виконавчого комітету, депутатів міської ради, голів квартальних комітетів які будуть 

відзначені Почесними грамотами Шепетівської міської ради. 

 

1. Балицька Інна Володимирівна – головний спеціаліст відділу містобудування та 

архітектури; 

2. Ващук Марина Павлівна - головний спеціаліст відділу з питань регулювання 

земельних відносин управління житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин; 

3. Демидюк Діана Сергіївна – адміністратор Центру надання адміністративних 

послуг; 

4. Ємець Юрій Григорович – робітник комплексного обслуговування і ремонту 

будинків, споруд і обладнання; 

5. Колесник Олена Іллівна – начальник відділу економіки управління економічного 

розвитку; 

6. Кравчук Галина Василівна - голова квартального комітету № 22; 

7. Мамчур Наталя Дмитрівна – начальник відділу доходів; 

8. Мартинюк Роман Віталійович - адміністратор Центру надання адміністративних 

послуг; 

9. Мельник Тетяна Едуардівна – прибиральниця службових приміщень; 

10. Одуд Михайло Богданович – водій легкового автомобіля; 

11. Поліщук Наталя Анатоліївна – державний реєстратор; 

12. Раддац Олексій Миколайович - голова квартального комітету № 1; 

13. Руденька Тетяна Григорівна – головний спеціаліст бюджетного відділу; 

14. Склярова Інна Андріївна – спеціаліст I категорії по розгляду заяв і скарг загального 

відділу; 

15. Суханюк Алла Михайлівна - головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку; 

16. Шуляк Інна Вікторівна – консультант міського голови; 

17. Якимчук Ірина Вікторівна – завідувач сектора зовнішнього незалежного 

оцінювання та моніторингу якості освіти. 

 

 

 

Начальник організаційного відділу                                                          Кішик Л. М. 

 

 

 

Заступник міського голови                                        Стасюк Н. В. 

 

 


