
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

                                                              РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
_10.03.2020_                                             м. Шепетівка                             _№ 38-2020р__ 
 
 
 
Про нагородження  
 з нагоди Дня працівників  
житлово – комунального 
господарства і побутового  
обслуговування населення  
 
 

Розглянувши подання керівників комунальних підприємств міста, відповідно до 
рішення LXIII сесії міської ради VIІ скликання від 24 жовтня 2019 року № 6 «Про 
затвердження 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. Нагородити Почесними грамотами Шепетівської міської ради представників трудових 
колективів, підприємств, установ міста з врученням цінних подарунків в урочистій 
обстановці (згідно додатку 1). 
 
II. Фінансовому управлінню Шепетівської міської ради забезпечити фінансування за 
рахунок коштів міського бюджету з «Програми державних, міських та професійних свят у 
м.Шепетівці». 
 
III. Відділу бухгалтерського обліку профінансувати витрати згідно кошторису (додаток 2). 

 
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 _10.03.2020 р № 38-2020 
 

Список представників трудових колективів підприємств, установ міста, які будуть 
відзначені Почесними грамотами  Шепетівської міської ради з нагоди  

Дня працівника житлово – комунального 
господарства і побутового обслуговування населення 

 

1. Акімова Тамара Андріїївна - робітник сміттєзвалища комунального підприємства 
«Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради»; 

2. Бугаєць Володимир Анатолійович - електрогазозварник 6 розряду Шепетівське 
підприємство теплових мереж; 

3. Гончарова Оксана Іванівна - начальник технічного відділу Шепетівське підприємство 
теплових мереж; 

4. Гордійчук Микола Анатолійович - головний інженер Шепетівського комунального 
архітектурно-планувального підприємства; 

5. Демянчук Володимир Уліянович - слюсар-сантехнік приватного підприємства 
«Управлінська компанія» Житлофонд»; 

6. Іщук Наталія Олександрівна - оператор диспетчерської служби Шепетівського 
комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства; 

7. Казмірчук Віктор Миколайович - електромонтер з ремонту ліній електропередач 
комунального підприємства «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство 
Шепетівської міської ради»; 

8. Капелюх Олександр Анатолійович - водій комунального підприємства «Шепетівське 
ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради»; 

9. Ковальчук Богдан Олександрович - електромонтер приватного підприємства 
«Управлінська компанія» Управдом»; 

10. Ковальчук Віталій Олександрович - начальник дільниці №1 Шепетівське підприємство 
теплових мереж; 

11. Копитко Руслан Валентинович - водій автотранспортних засобів Шепетівського 
комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства; 

12. Лагоржевський Олександр Миколайович - дорожній робітник комунального підприємства 
«Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради»; 

13. Мусійчук Лідія Володимирівна - маляр-штукатур приватного підприємства «Управлінська 
компанія» Управдом»; 

14. Несесюк Віктор Миколайович - машиніст насосних установок водопровідних насосних 
станцій Шепетівського комунального підприємства водопровідно-каналізаційного 
господарства; 

15. Попенчук Володимир Леонідович - старший інспектор-контролер адміністративно-
комунальної інспекції; 

16. Пушкарук Ольга Леонідівна - фахівець відділу збуту Шепетівського комунального 
підприємства водопровідно-каналізаційного господарства; 

17. Рижий Микола Іванович - водій автотранспортного засобу  Шепетівське підприємство 
теплових мереж; 

18. Сирнікова Вікторія Ігорівна - технік з інвентаризації нерухомого майна комунального 
підприємства «Шепетівське бюро технічної інвентарізації»; 

19. Шевчук Микола Віталійович - водій автотранспортного засобу приватного підприємства 
«Управлінська компанія» Житлофонд» 
 

Начальник організаційного відділу                                                           Кішик  Л. М. 
 

     Керуючий справами виконавчого комітету                                              Рачук В. І. 


