
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 07 жовтня 2021р                                       м. Шепетівка                                  № 193-2021р 
  
Про нагородження з  
нагоди святкування  
Дня села Пліщин 
 

 

 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 Пліщин - 09 жовтня 2021 року  

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. 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 07.10 2021№ 193-2021р 

 
Список нагородження Грамотами виконавчого комітету Шепетівської  

міської ради представників Шепетівської міської  

територіальної громади з нагоди відзначення Дня села Пліщин 

 

1. Алілуйко Михайло Михайлович - директор фермерського господарство "Пліщин Агро"; 
за активне сприяння у наданні робочих місць, вагомий внесок у соціально-

економічний розвиток територіальної громади, благодійну діяльність  

2. Колектив Пліщинської гімназії (директор Підгородецька Алла Олександрівна); 
за плідну працю на освітянській ниві, високі досягнення у навчанні і вихованні 

підростаючого покоління 

3. Колектив Пліщинського дитячого навчального закладу "Барвінок" (директор 
Серебрянова Лариса Вікторівна); 

за значний внесок у вихованні, розвитку творчих здібностей дітей 

дошкільного віку  

4. Колектив Пліщинського будинку культури (директор Фолітарчук Наталія Василівна); 
за збереження та культурний розвиток духовної спадщини 

5. Колектив Пліщинського фельдшерського-акушерського пункту (завідувач Медведчук 
Лілія Анатоліївна); 

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

жителів села 

6. Колектив листонош сільського відділення поштового зв’язку Пліщин Хмельницької 
дирекції Акціонерного товариства "Укрпошта" (начальник Проковська Ярослава 
Русланівна) 

за плідну працю, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у 

розвиток поштової галузі 

7. Мартюк Василь Іванович - керівник благодійного фонду "Контінентал Фермерз Груп"; 
за вагомі трудові досягнення, професійну майстерність, плідну співпрацю у 

сфері соціально-економічного розвитку територіальної громади 

8. Дубина Інна Юріївна - виконуючий директор Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Єлисейські поля"  

за вагомі трудові досягнення, професійну майстерність, плідну співпрацю у 

сфері соціально-економічного розвитку територіальної громади 

9. Саміло Юлія Миколаївна - бібліотекар Пліщинської сільської бібліотеки. 
за організацію активного бібліотечного дозвілля, креативне творче мислення, 

вагомий особистий внесок у розвиток бібліотечної справи 

 

 

 

 

Заступник міського голови                                                            Галина БЕЗКОРОВАЙНА 
 
 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету                                   Наталія БІЛАС 
 

 



Додаток 2 
до розпорядження  

міського голови 
від 07.10. 2021№ 193-2021р 

 
Список Подяк  

представникам Шепетівської міської  

територіальної громади з нагоди відзначення Дня села Пліщин 

 

1. Алілуйко Павло Михайлович - депутат Шепетівської міської ради VIII скликання; 
2. Алілуйко Марина Василівна - громадська діячка; 
3. Грицюк Олег Віталійович - фізична особа-підприємець; 
4. Григорчук Микола Васильович - фізична особа-підприємець; 
5. Діденко Наталія Борисівна - фізична особа-підприємець; 
6. Захарчук Юрій Володимирович - фізична особа-підприємець; 
7. Кирилюк Оксана Юріївна - громадська діячка; 
8. Косніжевська Зінаїда Віталіївна - громадська діячка; 
9. Малярчук Юрій Анатолійович - фізична особа-підприємець; 
10. Олексійчук Людмила Василівна - громадська діячка; 
11. Паляниця Анатолій Степанович - фізична особа-підприємець; 
12. Савчук Михайло Вікторович - лісничий Пліщинського лісництва; 
13. Турінський Володимир Володимирович - орендар ставка село Пліщин; 
14. Чумак Микола Анатолійович - фізична особа-підприємець; 
15. Яцюк Олену Петрівну - кухар Пліщинської гімназії. 
 
 

 

 

Заступник міського голови                                                            Галина БЕЗКОРОВАЙНА 
 
 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету                                   Наталія БІЛАС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


