
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

     15 вересня 2021р                               м. Шепетівка                                  № 176-2021р 
 
Про нагородження з  
нагоди святкування  
Дня села Плесни 
 

 

 Керуючись п. 20 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 
метою збереження наступності та продовження практики проведення традиційних 
державних і народних свят, які супроводжуються культурно – мистецькими заходами, 
спортивно – масовими змаганнями, іграми, народними розвагами: 
 
1. Провести заходи з нагоди Дня села Плесни -19 вересня 2021 року  

1. Нагородити Почесною грамотою Шепетівської міської ради: 
 - Алілуйка Павла Михайловича - депутата Шепетівської міської ради VIII скликання. 
2. Нагородити Грамотами виконавчого комітету Шепетівської міської ради представників 
Шепетівської міської територіальної громади з врученням в урочистій обстановці 
(додаток 1). 
3. Оголосити подяки представникам Шепетівської міської територіальної громади 
відповідно до списку (додаток 2). 
4. Привітати найстаршого жителя (Милюшину Раїсу Іванівну) та наймолодшого жителя 
(Верховлюк Ангеліну). 
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Г. Безкоровайну.  
 
 
 
 
      Міський голова                                                                                 Віталій БУЗИЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до розпорядження  

міського голови 
від 15 вересня 2021№ 176-2021р 

 
Список нагородження Грамотами виконавчого комітету Шепетівської  

міської ради представників Шепетівської міської  

територіальної громади з нагоди відзначення Дня села Плесни  

 

1. Колектив гуртка духового оркестру Плесенської загальноосвітньої школи (керівник 
Шевчук Василь Ярославович); 

за вагомий внесок в розвиток та популяризацію музичного мистецтва 

2. Колектив Плесенського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку 
«Пролісок» Шепетівської міської ради Хмельницької області (директор Гарбар Валентина 
Олексіївна); 

за значний внесок у вихованні, розвитку творчих здібностей дітей 

дошкільного віку  

3.Колектив Плесенської амбулаторії загальної практики сімейної медицини (завідувач 
лікар загальної практики сімейної медицини Плесенської АЗПСМ Заїка Ольга 
Володимирівна); 

за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок в охороні здоров’я 

жителів села; 

4.Колектив філії «Будинок культури села Плесни» (завідувач Шикерук Максим 
Михайлович) 

за збереження та культурний розвиток духовної спадщини; 

5. Осередок Плесенського молодіжного патріотично – правового руху «ХОМА» (керівник 
Бохан Людмила Володимирівна). 

за активну участь у проведенні молодіжних патріотичних акцій, пропаганду 

здорового способу життя серед молоді, реалізації молодіжної політики  

 

 

 

Заступник міського голови                                                            Галина БЕЗКОРОВАЙНА 
 
 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету                                   Наталія БІЛАС 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Додаток 2 
до розпорядження  

міського голови 
від 15 вересня 2021№ 176-2021р 

 
Список Подяк  

представникам Шепетівської міської  

територіальної громади з нагоди відзначення Дня села Плесни  

 

1. Грищук Ніна Василівна – директор селянського фермерського господарства 
«Здобуток»; 
2. Дубина Інна Юріївна – виконавчий директор Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Елисейські поля»; 
3 Суплик Юрій Михайлович – виконуючий директор Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Ман - Агро»; 
4. Ординський Валеріан Йосипович - директор фермерського господарства "ОВВАС-
2011", меценат; 
5. Слободенюк Оксана Анатоліївна – бібліотекар Плесенської сільської бібліотеки, 
громадський активіст; 
6. Коршун Любов Любомирівна - фізична особа - підприємець; 
7. Попович Віктор Григорович - орендар ставка село Плесна; 
8. Верховлюк Валерій Олександрович - орендар ставка село Плесна; 
9. Кондратюк Володимир Анатолійович - орендар ставка село Плесна; 
10. Овсейчик Ігор Володимирович - орендар ставка село Плесна; 
11. Янчук Борис Васильович – громадський активіст; 
12. Шпортун Микола Павлович – директор «Енергомонтаж сервіс 2011»; 
13. Шевчук Володимир Миколайович – директор Товариства з обмеженою 
відповідальністю  «Кайзер». 

 

 

Заступник міського голови                                                            Галина БЕЗКОРОВАЙНА 
 
 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету                                   Наталія БІЛАС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


