
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

     _10 червня 2021р                                    м. Шепетівка                                  № 114-2021р 
 
 
 
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 
 Шепетівської міської територіальної громади на 2021-2025 рр. затвердженої рішенням ІV 
сесії міської ради VIІІ скликання від 24 грудня 2020 року № 14 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 
В. Янушевського. 
 
 
 
 
 

 
Міський голова                                                                 Віталій БУЗИЛЬ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до розпорядження  

міського голови 
від 10.06.2021№ 114-2021р 

 
Список представників підприємств, установ та громадських  

організацій міста, які будуть відзначені Почесними грамотами  

Шепетівської міської ради з нагоди відзначення Дня міста  

 

1. Басай Анатолій В'ячеславович - начальник аварійно-експлуатаційної служби приватного 
акціонерного товариства по газопостачанню та газифікаціх "Шепетівкагаз"; 

за вагомі досягнення у праці, високу професійну майстерність та значний 

особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста Шепетівки 

2. Власюк Андрій Вікторович - начальник бюро зовнішньої кооперації Державного 
підприємства "Шепетівський ремонтний завод"; 

за сумлінну працю, наполегливість, ініціативність, вагомий внесок у соціально-

економічний розвиток міста, лідерство в галузі оборонної промисловості, 

організації і проведення ремонту озброєння, військової та спеціалізованої техніки 
3. Верхогляд Михайло Іванович - приватний підприємець; 

за сумлінну працю, наполегливість, вагомі досягнення у реалізації соціально-

економічної політики, активне сприяння у наданні робочих місць  

4.Гурський Петро Анатолійович - учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 
першої категорії, інвалід II групи; 

за сумлінну самовіддану працю, високий професіоналізм, героїзм, активну життєву 

позицію 

5. Гриньов Валентина Олексійович - активний член спілки Ветеранів Афганістану воїн-
інтернаціоналіст, учасник бойових дій; 

за активну громадську роботу, патріотичне виховання молоді, героїзм, 

 активну життєву позицію 

6. Дячук Сергій Васильович - заступник командира частини з озброєння - начальник 
технічної частини військової частини А 4127 , підполковник; 

за сумлінне та професійне виконання службових обов'язків, високу особисту 

взірцевість, професійну компетентність 

7. Закревський Віктор Володимирович - слюсар-сантехнік відділу збуту Шепетівське 
комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства; 

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

економічного розвитку територіальної громади міста 
8. Зведенюк Сергій Павлович - будівельник приватного підприємства "Управлінська компанія 
"Управдом"; 

за високі досягнення у сфері надання житлово-комунальних послуг, особистий 

внесок у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територіальної 

громади міста 

9. Ігнатов Андрій Олександрович - водій навантажувач приватного акціонерного 
товариства "Шепетівський цукровий комбінат"; 

за сумлінну працю, високі виробничі досягнення, вагомий внесок у розвиток 

підприємства 

10. Іщук Андрій Павлович - слюсар з ремонту рухомого складу 6 розряду дільниці з ремонту 
тепловозів та електропоїздів виробничого підрозділу локомотивне депо Шепетівка 
Регіональної філії "Південно-Західна Залізниця" АТ "Укрзалізниця"; 

за сумлінну працю, належне ставлення до своїх посадових обов’язків, вагомий 

особистий внесок у розвиток залізничного транспорту 



11. Кирильчук Анна Олександрівна - провідний інженер з лісових культур Державного 
підприємства "Шепетівське лісове господарство" 

за високий професіоналізм, вагомий внесок у виконанні завдань, багаторічну і плідну 

працю в системі лісового господарства  
12. Кушнір Володимир Ярославович - директор Шепетівського підприємства теплових 
мереж; 

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

економічного розвитку територіальної громади міста 

13. Котенко Марина Михайлівна - лікар педіатр Комунального некомерційного підприємства 
"Шепетівський міський центр первинно медико-санітарної допомоги Шепетівської міської 
ради" 

за сумлінну працю, вагомий внесок у виконанні завдань, високий професіоналізм  

та почуття відповідальності за життя людей 

14. Колесник Сергій Володимирович - майстер спорту України, вихованець відділення важкої 
атлетики Шепетівської дитячо-юнацької спортивної школи, чемпіон України з важкої 
атлетики; 

за високі спортивні досягнення у змаганнях різних рангів, особистий внесок у 

розвиток важкої атлетики, пропаганду здорового способу життя 

15. Левченко Андрій Костянтинович - заступник військового комісаріату з територіальної 
оборони, майор; 

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

економічного розвитку територіальної громади міста 

16. Лисак Юрій Володимирович - старший пожежний - рятувальник 21 державної 
пожежно-рятувальної частини Головного управління Державної служби з надзвичайних 
ситуацій України у Хмельницькій області, сержант служби цивільного захисту; 

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

питань соціально-економічного розвитку територіальної громади міста 

17. Монах Олег Петрович - майстер дільниці товариства з обмеженою відповідальністю 
"АЗТЕХ-УКРАЇНА"; 

за особистий внесок у розвитку підприємства, багаторічну сімлінну працю та 

високу професійну майстерність 

18. Павлушко Артур Михайлович - водій 1 автомобільного відділення 1 автомобільного 
взводу 1 автомобільної роти військової частини А 2375, солдат; 

за старанність, розумну ініціативу, сумлінне виконання службових обов'язків, 

зразкову військову дисципліну 

19. Попенчук Богдан Володимирович - бухгалтер товариства з обмеженою відповідальністю 
"Компанія Інтерком"; 

за вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток підприємства 

20. Пипич Олена Василівна - директора Гімназії №5 Шепетівської міської ради; 
за багаторічну сумлінну працю, трудові досягнення в реалізації державної політики 

в галузі освіти, упровадження сучасних методів навчання та виховання 

підростаючого покоління, вагомий особистий внесок у забезпеченні рівних прав на 

здобуття освіти дітей з особливими освітніми проблемами 
21. Ружицький Євген Вікторович - головний сержант окремого зенітного ракетного 
дивізіону військової частини А 3730, майстер сержант;  

за сумлінне та професійне виконання службових обов'язків, високу особисту 

взірцевість, професійну компетентність 

22. Смірнова Ольга Георгіївна - головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу 
культури Шепетівської міської ради; 

за добросовісне виконанні доручень, великий ентузіазм бухгалтерської справи 

23. Столярчук Анатолій Анатолійович - тракторист Комунального підприємства 
"Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради"; 



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

економічного розвитку територіальної громади міста 

24. Трачук Андрій Миколайович - прийомний батько; 
за вагомий особистий внесок у розвиток сімейних форм виховання, забезпечення 

прав і інтересів дітей 

25. Федина Михайло Ярославович - завідувач, лікар-ортопед-травматолог 
травматологічного відділення Комунального некомерційного підприємства "Шепетівська 
багатопрофільна лікарня" Шепетівської міської ради; 

за сумлінну працю, вагомий внесок у виконанні завдань, високий професіоналізм та 

почуття відповідальності за життя людей 

26. Чеголя Антоніна Григорівна - піклувальника; 
за вагомий особистий внесок у розвиток сімейних форм виховання, забезпечення 

прав і інтересів дітей 

27. Колектив державного підприємства "Шепетівський ремонтний завод"; 
за вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста, лідерство в галузі 

оборонної промисловості, організації і проведення ремонту озброєння, військової та 

спеціалізованої техніки 

28. Колектив державного підприємства "Шепетівське лісове господарство"; 
за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у 

забезпечення роботи підприємства, значні трудові досягнення, активну громадську 

діяльність 

29. Колектив Шепетівського дошкільного навчального закладу (ясла-садочок) №11 
"Дзвіночок"; 

за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, вагому наукову-педагогічну 

діяльність, значні досягнення в реалізації державної політики в галузі дошкільної 

освіти, результативну участь у різноманітних конкурсах 

30. Колектив приватного акціонерного товариства "Шепетівський цукровий комбінат". 
за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у 

забезпечення роботи підприємства, значні трудові досягнення 

 
 
 
Заступник міського голови                                                            Віталій ЯНУШЕВСЬКИЙ 
 
 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету                                   Наталія БІЛАС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


