
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

02.ХІІ.2019 р.                                           м. Шепетівка                                № 276-2019 р. 

 

 

Про нагородження до Дня 

місцевого самоврядування 

 

 

 

Розглянувши клопотання начальників управлінь та відділів апарату Шепетівської міської 

ради та її виконавчого комітету, відповідно до Програми державних, міських,  

професійних свят та пам’ятних дат у місті Шепетівці на 2017 – 2020 рр. та Положення Про 

Почесну грамоту Шепетівської міської ради, керуючись п. 20 ст.42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  за сумлінну плідну працю, добросовісне виконання 

посадових обов’язків значні досягнення, вагомий особистий внесок у вирішенні питань 

життєдіяльності територіальної громади міста та з нагоди Дня місцевого самоврядування. 

 

I. Нагородити Почесною грамотою Шепетівської міської ради працівників апарату міської 

ради та її виконавчого комітету, депутатів міської ради, голів квартальних комітетів в 

урочистій обстановці у день святкування відповідно до списку (Додаток 1). 

ІІ. Виділити кошти в сумі 1212,44 грн. (одна тисяча двісті дванадцять гривень 44 копійки, 

з врахуванням нарахувань) для преміювання голів квартальних комітетів з нагоди Дня 

місцевого самоврядування з розрахунку до виплати (200 грн. х 4 чол. = 800 грн.).  

ІІІ.  Начальнику  фінансового  управління Дрищу В.О. перерахувати   міськвиконкому 

кошти в сумі 1212,44 грн. (одна тисяча двісті дванадцять гривень 44 копійки, з 

врахуванням нарахувань) для преміювання голів квартальних комітетів з нагоди Дня 

місцевого самоврядування. 

ІV.  Начальнику відділу бухгалтерського обліку  Рибачук Г.П. забезпечити  виплату премії 

головам квартальних комітетів згідно кошторису (Додаток 2). 

V. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови Стасюк Н. В. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                         М.Полодюк  

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від 02.ХІІ.2019 р.   

№ 276-2019 р. 

 

 

Список  представників апарату міської ради  

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

відзначені Почесними грамотами Шепетівської міської ради: 

 

1. Августинович Алла Володимирівна – головний спеціаліст бюджетного відділу 

фінансового управління; 

2. Атамась Світлана Іванівна – головний спеціаліст управління економічного розвитку; 

3. Бабась Ганна Іванівна – начальник юридичного відділу; 

4. Балко Олена Петрівна – головний спеціаліст-програміст фінансового управління; 

5. Басистюк Людмила Дмитрівна – головний спеціаліст управління освіти; 

6. Биков Віталій Петрович – депутат міської ради VІІ скликання, директор 

Шепетівського комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства; 

7. Білас Сергій Григорович – начальник управління праці та соціального захисту 

населення; 

8. Бондарчук Сергій Іванович – член виконавчого комітету; 

9. Бунечко Алла Вікторівна – депутат міської ради VІІ скликання; 

10. Вержбицька Альона Юріївна - головний спеціаліст з житлових питань – 

юрисконсульт управління житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин; 

11. Верхогляд Михайло Іванович -  депутат міської ради VІІ скликання; 

12. Гайдай Алла Олексіївна - начальник відділу у справах сім’ї та молоді управління у 

справах сім’ї, молоді та спорту; 

13. Горда Людмила Віталіївна – спеціаліст І категорії організаційного відділу; 

14. Горюков Віктор Борисович - спеціаліст І категорії сектора з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення; 

15. Григорчук Ганна Павлівна – головний спеціаліст юридичного відділу; 

16.  Гринь Олександр Михайлович - начальник управління економічного розвитку; 

17. Ґудзик Юрій Андрійович – член виконавчого комітету; 

18. Гуменний Микола Васильович – адміністратор Центра надання адміністративних 

послуг; 

19. Джус Світлана Миколаївна – начальник відділу культури; 

20. Донкова Людмила Анатоліївна – перший заступник начальника управління праці та 

соціального захисту населення; 

21. Драпуля Наталія В’ячеславівна – начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю; 

22. Дрищ Василь Олексійович – начальник фінансового управління; 

23. Занов’як Іван Степанович – заступник начальника, завідувач сектора з питань опіки, 

піклування та усиновлення служби у справах дітей; 

24. Іжбаєва Ніла Іванівна – голова квартального комітету №8; 

25. Кирилевич Антоніна Юріївна - адміністратор Центра надання адміністративних 

послуг; 

26. Колесник Леся Петрівна – завідувач господарством; 

27. Копіна Любов Михайлівна - голова квартального комітету №5; 

28. Куделіч Світлана Василівна - спеціаліст І категорії загального відділу; 



29. Кушик Інна Володимирівна – головний спеціаліст відділу з питань кадрової та 

режимно-секретної роботи; 

30. Лихобаба Олександр Миколайович– член виконавчого комітету; 

31. Мазурець Наталія Миколаївна - начальник відділу з питань регулювання земельних 

відносин управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання 

земельних відносин; 

32. Музика Тетяна Василівна – заступника начальника управління освіти; 

33. Обухович Олена Романівна – прибиральниця службових приміщень; 

34. Одуд Михайло Богданович – водій легкового автомобіля; 

35. Олійник Ігор Васильович – член виконавчого комітету; 

36. Погорєлова Лілія Аркадіївна - спеціаліст І категорії відділу  реєстрації місця  

проживання 

37. Поліщук Наталія Борисівна - голова квартального комітету №17; 

38. Полодюк Світлана Петрівна – головний спеціаліст відділу підприємництва та аналізу 

управління економічного розвитку; 

39. Рибачук Володимир Віталійович– член виконавчого комітету; 

40. Сасюк Володимир Михайлович– член виконавчого комітету; 

41. Стецюк Людмила Миколаївна - оператор комп’ютерного набору загального відділу 

42. Ступак Євген Володимирович– член виконавчого комітету; 

43. Хом’як Оксана Юріївна – державний реєстратор; 

44. Чеханюк Антоніна Вікторівна – головний спеціаліст відділу з питань регулювання 

земельних відносин управління житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин; 

45. Шуляк Олександр Дмитрович - начальник відділу з питань фізичної культури та 

спорту управління у справах сім'ї, молоді та спорту; 

46. Яворська Анна Володимирівна - спеціаліст І категорії відділу реєстрації місця  

проживання 

47. Якимчук Олена Юріївна - адміністратор Центра надання адміністративних послуг; 

48. Яремчук Людмила Леонідівна - голова квартального комітету №12. 

 

 

 

Начальник організаційного відділу                                                          Л. Кішик  

 

Заступник міського голови                                        Н. Стасюк 

 

 

 


