
  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_18 серпня 2021                                        м. Шепетівка                           № _163-2021р. 
 

Про нагородження 

з нагоди 30-ї річниці  

Незалежності України  

 

На виконання Програми державних, міських, професійних свят та пам’ятних дат 

Шепетівської міської територіальної громади на 2021-2025рр. затвердженої рішенням ІV 

сесії міської ради VІII скликання від 24 грудня 2020 року №14 та з нагоди відзначення 30-ї 

річниці Незалежності України, за сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, 

особистий внесок у вирішення економічних та соціальних питань територіальної громади 

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 з врученням пам 'ятних 

орденів "Незалежна Україна" в урочистій обстановці згідно додатку. 

 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Г. Безкоровайну. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                               Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження  

міського голови 

від 18 серпня 2021 № 163-2021 

 

Список представників підприємств, установ міста, які будуть відзначені  

Почесними грамотами Шепетівської міської ради з нагоди відзначення  

30-ї річниці незалежності України 

 

1. Боднар Василь Богданович - військовий священик (капелан) військової частини А3730, 

працівник Збройних Сил України; 

2. Вавілічев Олексій Дмитрович - старший геодезист геодезичної групи топогеодезичного 

загону військової частини А4127, старший лейтенант; 

3. Войцехівська Дана Павлівна - провідний менеджер по збуту Державного підприємства 

"Шепетівське лісове господарство"; 

4. Гаврилюк Любов Дмитрівна - вчитель історії, заступник директора з навчально-

виховної роботи Шепетівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №4 ім. Валі Котика 

Хмельницької області; 

5. Зумер Тетяна Леонідівна - заступник директора з виробництва товариства з обмеженою 

відповідальністю "АЗТЕХ-УКРАЇНА"; 

6. Капиця Світлана Едуардівна - інспектор з кадрів відділення персоналу та стройового 

працівника Збройних Сил України військова частина А 2007; 

7. Ковальчук Тетяна Миколаївна - завідувач сектором реєстрації та роботи з клієнтами у 

сфері надання кваліфікованих електронних довірчих послуг Шепетівського управління 

державної казначейської служби України Хмельницької області; 

8. Кушнір Іван Віталійович - слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 

приватного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Шепетівкагаз"; 

9. Джиган Василь Михайлович - машиніст тепловоза локомотивного депо Шепетівкої 

регіональної філії "Південно-Західна залізниця" Акціонерного товариства "Укрзалізниця"; 

10. Новак Андрій Анатолійович - начальника служби теплоенергетичної приватного 

акціонерного товариства "Шепетівський цукровий комбінат"; 

11. Пилипчук Василь Олексійович - водій-електрик радіолокаційної станції виявлення 

радіолокаційного відділення командного пункту військової частини А3730, солдат 

12. Фещенко Анатолій Федорович - соціальний робітник Шепетівського територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг); 

13. Чернушич Любов Вікторівна - диспетчер комунального підприємства "Шепетівське 

ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради" 

14. Штень Анатолій Петрович - інструктор мобілізаційного відділення Шепетівського 

об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 

старший сержант. 

15. Ярощук Олександр Миколайович - інспектор слідчого відділу Шепетівського 

районного управління поліції Головного управління національної поліції в Хмельницькій 

області, капітан поліції; 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради                                 Галина БЕЗКОРОВАЙНА 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                      Наталія БІЛАС 

 

 


