
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

                                                                РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

__13.03.2019_                                        м. Шепетівка                       _№ 61-2019р__ 

 

 

 

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

Україні»: 

 

I. Оголосити Подяку 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 

з врученням грошової виплати 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 _________2019р №________ 

 

Список представників трудових колективів підприємств, установ міста, які будуть 

відзначені Подяками Шепетівської міської ради з нагоди  

Дня працівника житлово – комунального 

господарства і побутового обслуговування населення 

 

1. Алексєєва Віктора Едуардовича – старший майстер дільниці №1 товариства з 

обмеженою відповідальністю «Шепетівка Енергоінвест» 

2. Атаманська Валентина Михайлівна – двірник приватного підприємства 

«Управлінська компанія»Житлофонд»; 

3. Бєлянін Олександр Миколайович - водій 1-го класу цеху благоустрою комунального 

підприємства «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської 

міської ради»; 

4. Бондарчук Василь Святославович – інженер з метрогогії метрологічної служби 

товариства з обмеженою відповідальністю «Шепетівка Енергоінвест»; 

5. Гаєвський Олександр Васильович - головний архітектор Шепетівського 

комунального архітектурно-планувального підприємства; 

6. Гордик Василь Миколайович – машиніст насосних установок дільниці 

каналізаційних насосних станцій Шепетівського комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства; 

7. Коваль Світлана Іванівна – технік з інвентарізації нерухомого майна комунального 

підприємства «Шепетівське бюро технічної інвентарізації»; 

8. Косарик Юрій Петрович – інженер-енергетик технічного відділу Шепетівського 

комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства; 

9. Максимчук Зінаїда Миколаївна – інспектор-контролер адміністративно-

комунальної інспекції; 

10. Мельник Олег Петрович – електрогазозварювальник приватного підприємства 

«Управлінська компанія»Управдом»; 

11. Мироненко Федір Феодосійович - водій 1-го класу цеху благоустрою комунального 

підприємства «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської 

міської ради»; 

12. Пасічник Людмила Вікторівна – бухгалтер-касир приватного підприємства 

«Управлінська компанія»Житлофонд»; 

13. Пінчук Катерина Федорівна - двірник приватного підприємства «Управлінська 

компанія»Управдом»; 

14. Поліщук Микола Володимирович – начальник юридичного відділу Шепетівського 

комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства; 

15. Рудніцький Людвіг Іванович – слюсар-ремонтник аварійної служби товариства з 

обмеженою відповідальністю «Шепетівка Енергоінвест»; 

16. Слободенюк Олег Миколайович – тракторист цеху благоустрою комунального 

підприємства «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської 

міської ради»; 

17. Чернецька Тетяна Євгенівна – технік з інвентарізації нерухомого майна комунальне 

підприємство «Шепетівське бюро технічної інвентарізації». 

 

Начальник організаційного відділу                                                           Кішик Л. М. 

 

    Керуючий справами виконавчого комітету                                              Рачук В. І.                                                                        

 


