
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

Від 01.03.2018 р. № 482  

 м. Вінниця 

 

Про нагородження з нагоди  

відзначення Дня працівників 

житлово-комунального господарства 

та побутового обслуговування населення  

 

      За  сумлінну та наполегливу працю,  значний вклад в забезпечення 

населення комунальними послугами, поліпшення благоустрою міста, 

збереження та утримання в належному технічному стані житлового фонду та 

з нагоди відзначення професійного свята Дня працівників житлово-

комунального господарства та  побутового обслуговування населення, 

враховуючи подання виконавчих органів Вінницької міської ради та 

комунальних підприємств житлово-комунальної галузі міста, керуючись 

частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування  в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

 

ВИРІШИВ : 

 

1. Нагородити кращі колективи  підприємств  житлово-комунальної 

галузі та побутового обслуговування населення міста: 

1.1. Почесними грамотами Вінницької міської ради та її виконавчого 

комітету та цінними подарунками вартістю 10 000,00 грн. кожному, згідно з 

додатком 1;    

1.2. Подяками  Вінницької міської ради та її виконавчого комітету  згідно 

з додатками 2 та 3. 

          2. Нагородити кращих працівників підприємств та організацій житлово-

комунальної галузі та побутового обслуговування населення міста Грамотами 

Вінницької міської ради та її виконавчого комітету і грошовими  преміями в 

розмірі 622,00 грн. кожного, згідно з додатками 4 та 5. 

         3. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської 

ради та її виконкому підготувати Почесні грамоти, Грамоти та Подяки 

Вінницької міської ради та її виконавчого комітету  для вручення. 



        4. Департаменту міського господарства спільно з департаментом 

інформаційних технологій міської ради забезпечити організацію та вручення 

цінних подарунків (персональні комп’ютера) колективам підприємств 

житлово-комунальної галузі. 

        5. Затвердити кошторис витрат згідно з додатком 6. 

        6. Департаменту фінансів міської ради видатки в сумі 96680,00 грн. 

профінансувати  за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті на             

2018 рік  по головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому 

комітету міської ради за бюджетною програмою 0210180 «Інша діяльність у 

сфері державного управління» в частині видатків на виконання заходів 

Програми «Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення 

урочистих та інших заходів у м. Вінниці на 2017-2020 роки». 

        7. Департаменту у справах  засобів масової інформації та зв’язків з 

громадськістю міської ради забезпечити висвітлення заходів з нагоди 

відзначення  професійного свята Дня працівників житлово-комунального 

господарства та  побутового обслуговування населення в засобах масової 

інформації. 

        8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників 

міського голови М. Форманюка, С. Тимощука. 

 

 

 

 

 

 Міський голова                                                                      С. Моргунов 

                                      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Додаток 1 

                     до рішення виконавчого комітету  

     міської ради  

                                                                    від 01.03.2018 р. № 482 

 

 

СПИСОК 

кращих  колективів підприємств житлово-комунальної галузі міста для 

нагородження Почесними грамотами Вінницької міської ради та її 

виконавчого комітету і цінними подарунками  

 

№  

з/п Назва підприємства Цінний подарунок 

Вартість 

подарунка 

(грн.) 

 

1 

Комунальне  унітарне 

підприємство «ЕкоВін» (Директор  

– Петро Олександрович Гриневич) 

 

Персональний 

комп’ютер 

 

10 000,00 

 
 

2 

 

 

Міське комунальне підприємство 

«Аварійно-диспетчерська служба» 

(Начальник – Альберт Борисович 

Олійник) 

 

Персональний 

комп’ютер 

 

10 000,00 

 

 

3 

 

 

Комунальне  підприємство 

«Вінницька спеціалізована 

монтажно-експлуатаційна дільниця 

з організації дорожнього руху» 

(Тимчасово виконуючий обов’язки 

директора -  Сергій Павлович 

Чернов) 

 

 

Персональний 

комп’ютер 

 

 

10 000,00 

   Всього:  30 000,00 

 

 

 

 

В. о. керуючого справами виконкому                      С. Чорнолуцький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            Додаток 2 

                     до рішення виконавчого комітету  

     міської ради  

                                                                    від 01.03.2018 р. № 482 

 

 

 

СПИСОК 

кращих  колективів підприємств  житлово-комунальної галузі міста для 

нагородження Подяками Вінницької міської ради та її виконавчого комітету: 

 

1.Міське комунальне унітарне підприємство «Міськсвітло», директор                      

Кондрацький Вадим Олександрович. 

2.Міське комунальне підприємство «Вінницязеленбуд», директор                                          

Любовський Ігор Євгенійович. 

3.Товариство з обмеженою відповідальністю «Житлово-експлуатаційне 

об’єднання», директор Майданов Олександр Володимирович.          

4.Комунальне   підприємство Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго», генеральний директор Бульбас Сергій 

Валерійович. 

5.Комунальне   підприємство «Вінницька транспортна компанія», генеральний 

директор Луценко Михайло Петрович. 

6. Товариство з обмеженою відповідальністю «УЮТ»,  директор Ситник 

Олександр  Вікторович. 

 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                    С. Чорнолуцький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Додаток 3 

                     до рішення виконавчого комітету  

     міської ради  

                                                                    від 01.03.2018 р. № 482 

 

 

 

СПИСОК 

кращих колективів підприємств у сфері побутового обслуговування 

населення міста для нагородження Подяками Вінницької міської ради  

та її виконавчого комітету: 

 

1. Колектив  перукарень «Перлина», директор Поспєлов Борис 

Миколайович. 

2. Колектив  готельно-ресторанного комплексу  «Франція», директор 

Муляр Дмитро Миколайович. 

3. Колектив  центру краси «Лакшмі», директор Поліщук Наталія Петрівна. 

4. Колектив  готельно-ресторанного комплексу «Аристократ», директор 

Ломачевська Наталія Володимирівна. 

5. Колектив  перукарні «Модерн», директор Гонта Олександр Андрійович. 

 

  

 

 

  В. о. керуючого справами виконкому                   С. Чорнолуцький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Додаток 4 

                     до рішення виконавчого комітету  

     міської ради  

                                                                    від 01.03.2018 р. № 482 

 
 

СПИСОК 

кращих працівників підприємств та організацій житлово-комунальної галузі 

міста для нагородження Грамотами Вінницької міської ради та її виконавчого 

комітету та грошовими преміями з нагоди Дня працівників житлово-

комунального господарства і побутового обслуговування населення 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада  Сума  

( грн.) 

1 Коваль Григорій 

Васильович 

Водій автотранспортних 

засобів комунального 

унітарного підприємства 

«ЕкоВін» 

622,00 

2 Костик Сергій 

Юхимович 

Майстер дільниці 

комунального унітарного 

підприємства «ЕкоВін» 

622,00 

3 Покуца Марія 

Валентинівна 

Інженер відділу технічного 

нагляду комунального 

унітарного підприємства 

«ЕкоВін» 

622,00 

4 Топчій Максим 

Володимирович 

Вантажник комунального 

унітарного підприємства 

«ЕкоВін»  

622,00 

5 Цапліна Світлана 

Зіновіївна 

Інспектор комерційного 

відділу комунального 

унітарного підприємства 

«ЕкоВін» 

622,00 

6 Виговський 

Олександр Петрович 

Електромонтер міського 

комунального унітарного 

підприємства «Міськсвітло» 

622,00 

7 Матюхін Ігор 

Олександрович 

Електромонтер міського 

комунального унітарного 

підприємства «Міськсвітло» 

622,00 

8 Рябов Сергій 

Леонідович 

Водій міського комунального 

унітарного підприємства 

«Міськсвітло» 

622,00 

9 Голодний 

Володимир 

Миколайович 

 Тракторист дільниці механізації  

міського комунального 

підприємства 

«Вінницязеленбуд» 

622,00 



10 Гончарук Юрій 

Васильович 

Робітник зеленого 

господарства міського 

комунального підприємства 

«Вінницязеленбуд» 

622,00 

11 Семенюк Наталія 

Федорівна 

Юрисконсульт міського 

комунального підприємства 

«Вінницязеленбуд» 

622,00 

12 Літвіновська Зінаїда 

Дмитрівна 

Прибиральник території   

комунального підприємства 

«Вінницьке   шляхове  

управління» 

622,00 

13 Савчук Василь 

Анатолійович 

Машиніст транспортного 

засобу 5-го розряду 

комунального підприємства 

«Вінницьке шляхове   

управління» 

622,00 

14 Щербань Галина 

Федорівна 

Прибиральник території   

комунального підприємства 

«Вінницьке   шляхове  

управління» 

622,00 

15 Аксененко Петро 

Іванович 

Начальник рятувально-

водолазної служби 

комунального підприємства 

«Комбінат комунальних 

підприємств» 

622,00 

16 Янішевська Славіна 

Олексіївна 

Організатор ритуалу, 

ритуальної служби 

комунального підприємства 

«Комбінат комунальних 

підприємств» 

622,00 

17 Демченко Леонід 

Леонідович 

Головний спеціаліст відділу 

ремонту об’єктів благоустрою 

департаменту комунального 

господарства та благоустрою 

Вінницької міської ради 

622,00 

18 Носарівська Тетяна 

Олександрівна 

Головний спеціаліст планово-

економічного відділу 

департаменту комунального 

господарства та благоустрою 

Вінницької міської ради 

622,00 

19 Спринчан Вадим 

Петрович 

Інженер  товариства з 

обмеженою відповідальністю 

«Альфаметрік» 

622,00 



20 Шевчук Володимир 

Олегович 

Тракторист  товариства з 

обмеженою відповідальністю 

«Магістраль» 

622,00 

21 Шишковський  

Сергій Миколайович 

Заступник директора 

товариства з обмеженою 

відповідальністю «Актив-

строй» 

622,00 

22 Рудик Андрій 

Петрович  

Майстер товариства з 

обмеженою відповідальністю 

«Шляхбуд» 

622,00 

23 
Колотій Андрій 

В'ячеславович 

Економіст з матеріально-

технічного забезпечення 1 

категорії відділу закупівель та 

постачання комунального 

підприємства 

«Вінницяоблводоканал» 

622,00 

24 
Просєкова Людмила 

Яківна 

Інженер з якості 2 категорії 

хіміко-бактеріологічної 

лабораторії комунального 

підприємства 

«Вінницяоблводоканал» 

622,00 

25 
Рак Олександр 

Вікторович 

Оператор установки для 

сушіння осаду очисних споруд 

каналізації 

 комунального підприємства 

«Вінницяоблводоканал» 

622,00 

26 
Удод Микола 

Миколайович 

Інженер з експлуатації споруд 

та устаткування 

каналізаційного господарства 2 

категорії  району з експлуатації 

каналізаційних мереж 

комунального підпрємства 

«Вінницяоблводоканал» 

622,00 

27 
Хілінський Віталій 

Аполлінарович 

Слюсар аварійно-

відновлювальних робіт 

водопровідних мереж району з 

експлуатації водопровідних 

мереж комунального 

підприємства 

«Вінницяоблводоканал» 

622,00 

28 
Войтов Михайло 

Михайлович 

Електрозварник ручного 

зварювання служби колії 

комунального підприємства 

«Вінницька транспортна 

компанія» 

622,00 



29 Волк Юрій Іванович 

Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування 

автотранспортного парку 

комунального підприємства 

«Вінницька транспортна 

компанія» 

622,00 

30 
Мельницький 

Ярослав Вікторович 

Водій тролейбуса 

комунального підприємства 

«Вінницька транспортна 

компанія» 

622,00 

31 
Палядник Раїса 

Іванівна 

Водій трамвая комунального 

підприємства «Вінницька 

транспортна компанія» 

622,00 

32 
Сокольвак Леонід 

Михайлович 

Столяр трамвайного депо 

комунального підприємства 

«Вінницька транспортна 

компанія» 

622,00 

33 
Човган Валерій 

Васильович 

Машиніст крана 

автомобільного 

автотранспортного парку 

комунального підприємства 

«Вінницька транспортна 

компанія» 

622,00 

34 
Шклярук Віктор 

Сергійович 

Електромонтер тягової 

підстанції служби 

енергогосподарства 

комунального підприємства 

«Вінницька транспортна 

компанія» 

622,00 

35 
Кирилюк Михайло 

Володимирович 

Інженер 1 категорії 

комунального підприємства 

«Вінницька спеціалізована 

монтажно-експлуатаційна 

дільниця з організації 

дорожнього руху» 

622,00 

36 
Нічук Валерій 

Миколайович 

Інженер 2 категорії 

комунального підприємства 

«Вінницька спеціалізована 

монтажно-експлуатаційна 

дільниця з організації 

дорожнього руху» 

622,00 

37 
Петриченко Віталій 

Іванович 

Слюсар зі збирання металевих 

конструкцій 5 розряду 

комунального підприємства 

«Вінницька спеціалізована 

622,00 



монтажно-експлуатаційна 

дільниця з організації 

дорожнього руху» 

38 
Тихонова Юлія 

Михайлівна 

Економіст 1 категорії 

комунального підприємства 

«Вінницька спеціалізована 

монтажно-експлуатаційна 

дільниця з організації 

дорожнього руху» 

622,00 

39 
Дмитренко Дмитро 

Леонідович 

Слюсар з контрольно-

вимірювальних приладів і 

автоматики  комунального 

підприємства Вінницької 

міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» 

622,00 

40 
Загоренко Юрій 

Миколайович 

Водій комунального 

підприємства Вінницької 

міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» 

622,00 

41 
Пилипчук Вікторія 

Геннадіївна 

Апаратник хімводоочистки 3 

розряду комунального 

підприємства вінницької 

міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» 

622,00 

42 
Рева Володимир 

Степанович 

Слюсар з обслуговування 

теплових мереж 4 розряду 

комунального підприємства 

Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» 

622,00 

43 
Рудий Григорій 

Євгенійович 

Майстер  виробничої  дільниці 

комунального підприємства 

Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» 

622,00 

44 
Ульянов Іван 

Миколайович 

Маляр 4 розряду комунального 

підприємства Вінницької 

міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» 

622,00 

45 
Шпирко Олександр 

Володимирович 

Майстер  виробничої  дільниці 

комунального підприємства 

Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» 

622,00 

46 
Мандзюк Микола 

Олексійович 

Машиніст екскаватора 

комунального підприємства 

«Вінницяоблтеплоенерго» 

622,00 



47 
Руськевич Андрій 

Миколайович 

Оператор котельні 2 розряду 

комунального підприємства 

«Вінницяоблтеплоенерго» 

622,00 

48 
Чорний Володимир 

Васильович 

Слюсар контрольно-

вимірювальних приладів і 

автоматики 5 розряду 

комунального підприємства 

«Вінницяоблтеплоенерго» 

622,00 

49 
Ніколюк Наталія 

Федорівна 

Провідний бухгалтер 

дочірнього підприємства 

«Теплокомуненерго Маяк» 

публічного акціонерного 

товариства «Вінницький 

завод «Маяк» 

622,00 

50 
Шестополюк Ніна 

Василівна 

Начальник технічного відділу 

дочірнього підприємства 

«Теплокомуненерго Маяк» 

публічного акціонерного 

товариства «Маяк» 

622,00 

51 
Барбалюк Марина 

Миколаївна 

Інженер з підготовки 

виробництва відділу 

експертизи проектно-

кошторисної документації 

Вінницька обласна комунальна 

установа «Служба технічного 

нагляду за об’єктами житлово-

комунального господарства» 

622,00 

52 

Василишин Олег 

Васильович   

 

Електромеханік 

комунального підприємства 

«Аеропорт Вінниця» 

622,00 

53 
Козуля Альона 

Миколаївна 

Бухгалтер комунального 

підприємства «Аеропорт 

Вінниця» 

622,00 

54 
Студзінський 

Андрій Вікторович 

Старший інженер по ремонту 

аеродрому комунального 

підприємства «Аеропорт 

Вінниця» 

622,00 

55 
Швець Артур 

Валерійович 

Старший інженер з аварійно 

рятувальних робіт 

комунального підприємства 

«Аеропорт Вінниця» 

622,00 

 

 

56 Курганюк Ніна 

Михайлівна 

Головний спеціаліст відділу 

енергетики департаменту 

енергетики, транспорту та 

зв’язку Вінницької міської ради 

622,00 



57 Свідер Михайло 

Сергійович 

Майстер  міського 

комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна 

контора №5» 

622,00 

58 Долінська 

Валентина 

Олексіївна 

Прибиральник сходових 

клітин міського комунального 

підприємства «Житлово-

експлуатаційна контора №12» 

622,00 

59 Мальцев Олег 

Едуардович 

Електрогазозварник міського 

комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна 

контора №12» 

622,00 

60 Дем’яненко Микола 

Тимофійович 

Слюсар-сантехнік міського 

комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна 

контора №15» 

622,00 

61 Приймачук Ольга 

Олександрівна 

Бухгалтер міського  

комунального 

підприємства «Житлово- 

експлуатаційна контора 

 №15» 

622,00 

62 Побережний 

Володимир 

Васильович 

Слюсар-сантехнік  

приватного підприємства  

 «Бокуд» 

622,00 

63 Крячко Тетяна 

Григорівна 

Робітник з комплексного 

прибирання приватного 

підприємства  «Бокуд» 

622,00 

64 Сусол Микола 

Васильович 

Інженер з технічного нагляду 

товариства з обмеженою 

відповідальністю 

 «Житлово -експлуатаційне 

об’єднання» 

622,00 

65 Бондар Назар 

Михайлович 

Заступник начальника відділу 

по роботі зі споживачами 

товариства з обмеженою 

відповідальністю 

 «Житлово -експлуатаційне 

об’єднання» 

622,00 

66 Морочинський 

Артур Юрійович 

Начальник аварійно-

диспетчерського відділу 

товариства з обмеженою 

відповідальністю 

 «Житлово -експлуатаційне 

об’єднання» 

622,00 



67 Марковська Леся 

Францівна 

Економіст міського  

комунального  

підприємства «Житлово- 

експлуатаційна контора № 6» 

622,00 

68 Грицишина Ніна 

Ничипоровна 

Двірник міського  

комунального  

підприємства «Житлово- 

експлуатаційна контора № 7» 

622,00 

69 Щербанюк Сергій 

Григорович 

Слюсар-сантехнік міського 

 комунального  

підприємства «Житлово- 

експлуатаційна контора № 7» 

622,00 

70 Комар Руслан 

Михайлович 

Інженер товариства з 

обмеженою відповідальністю 

«Уют» 

622,00 

71 Дехтяренко 

Володимир 

Анатолійович 

Електромеханік з ліфтів 5- 

го розряду міського  

комунального підприємства 

«Вінницяміськліфт» 

622,00 

72 Матвієнко Тетяна 

Анатоліївна 

Головний спеціаліст планово-

економічного відділу 

департаменту житлового 

господарства Вінницької 

міської ради 

622,00 

73 Найчук Дмитро 

Сергійович 

Головний спеціаліст відділу 

поточного утримання будинків 

та прибудинкових територій 

департаменту житлового 

господарства Вінницької 

міської ради 

622,00 

74 Миколюк 

 Микола 

Васильович            

Водій  міського комунального  

підприємства «Аварійно-

диспетчерська служба» 

622,00 

75 Разборський 

Валерій 

Станіславович 

Слюсар-сантехнік міського  

комунального підприємства 

«Аварійно-диспетчерська  

служба» 

622,00 

76 Березняк Сергій 

Миколайович 
Заступник начальника відділу 

контролю за благоустроєм та 

санітарним станом міста 

комунального підприємства  

Вінницької міської ради 

«Муніципальна поліція» 

 

622,00 



77 Грама Олександр 

Юрійович 

Головний інспектор відділу 

контролю за благоустроєм та 

санітарним станом міста 

комунального підприємства  

Вінницької міської ради 

«Муніципальна поліція» 

622,00 

78 Ширкіна Галина 

Сергіївна 

Завідувач архівом міського 

комунального підприємства 

«Адміністративно-технічний 

центр» 

622,00 

79 Місецький Віталій 

Юліанович 

Заступник директора – 

начальник відділу 

реформування та розвитку 

житлового-комунального 

господарства та енергетики 

департаменту міського 

господарства Вінницької 

міської ради 

622,00 

80 Чалюк Наталя 

Петрівна 

Працівник по строковому 

трудовому договору 

департаменту міського 

господарства Вінницької 

міської ради 

622,00 

81 Пилипчук Тетяна 

Святославівна 

Головний спеціаліст відділу 

оперативного реагування 

«Цілодобова варта» 

622,00 

82 Токаленко Сергій 

Петрович 

Головний спеціаліст відділу 

оперативного реагування 

«Цілодобова варта» 

622,00 

83 Хілінська Світлана 

Нестерівна 

Головний спеціаліст відділу 

оперативного реагування 

«Цілодобова варта» 

622,00 

            Всього : 51 626,00 

 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                          С. Чорнолуцький 

 

 

 

 

 

 

 



                             Додаток 5 

                     до рішення виконавчого комітету  

     міської ради  

                                                                    від 01.03.2018 р. № 482 

 

 

СПИСОК 

кращих працівників сфери побутового обслуговування населення міста 

для нагородження Грамотами Вінницької міської ради та її виконавчого 

комітету та грошовими преміями з нагоди Дня працівників житлово-

комунального господарства і побутового обслуговування населення  

   

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

Посада  Сума  

( грн.) 

1 Анпольська  Світлана 

Володимирівна 
Директор підприємства 

«Профспілкове» Федерації 

профспілок області 

622,00 

2 Бойко Оксана Анатоліївна Заступник керуючого готелем 

«Франція» 
622,00 

3 Григоренко Галина 

Олександрівна 
Директор сімейної перукарні 

«Гарнюня» 
622,00 

4 Горячко Олександр 

Васильович 
Суб’єкт підприємницької 

діяльності, перукар-стиліст 
622,00 

5 Капустян Людмила 

Володимирівна 
Інструктор з оздоровлення 

готельно-ресторанного 

комплексу «Добродій» 

622,00 

6 Климчук Ірина Олексіївна Суб’єкт підприємницької 

діяльності, майстер по 

ремонту одягу та хімчистки 

622,00 

7 Кобець Алла Миколаївна Перукар – модельєр 

приватного виробничо-

торговельного підприємства, 

фірми «Добробут-ВЧ» 

622,00 

8 Ковальчук Григорій 

Миколайович 
Адміністратор готельно-

ресторанного комплексу 

«Затишок» 

622,00 

9 Коломієць Марія 

Семенівна 
Суб’єкт підприємницької 

діяльності, майстер з ремонту 

взуття 

622,00 

10 Костинчук  Аліна 

Єлисеївна 
Перукар приватного 

підприємства «Афродита» 
622,00 

11 Кравець Наталія Іванівна Перукар-модельєр салону 

«Сімейна перукарня» 
622,00 

12 Лопушняк Людмила 

Петрівна 
Директор салону краси 

«Дар’я» 
622,00 

13 Мазур Ольга Олексіївна Начальник відділу маркетингу 

ТОВ «Готель «Поділля» ПРО» 
622,00 



14 Олійник Тетяна Іванівна Заступник директора з 

навчально-виробничої роботи 

державного навчального 

закладу «Вище професійне 

училище №7 м. Вінниця» 

622,00 

15 Столяр Леонід Дмитрович Керівник центру краси 

«Роксолана» 
622,00 

16 Чепугова Лілія Петрівна Перукар-модельєр перукарні 

«ІСТ» 
622,00 

 17 Чолишева Наталія 

Олександрівна 
Викладач курсів 

профтехосвіти приватного 

виробничо-торговельного 

підприємства, фірми 

«Добробут-ВЧ» 

622,00 

        Всього : 10 574,00 

 

 

 

 

В. о. керуючого справами виконкому                 С. Чорнолуцький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             Додаток 6 

                     до рішення виконавчого комітету  

     міської ради  

                                                                    від 01.03.2018 р. № 482 

 

 

КОШТОРИС 
 

витрат на нагородження з нагоди відзначення Дня працівників  

житлово-комунального господарства і побутового 

 обслуговування населення  

 

№ 

з/п 

Найменування видатків КЕКВ Сума  

(грн.) 

1 Виплата грошових премій 

 (100 осіб х 622,00 грн.) 

 в т. ч. податок на доходи фізичних осіб та 

військовий збір 

 

2730 

 

62 200,00 

 

   12 200,00 

 

2 Оплата банківських послуг з готівкових 

виплат 

 

2240 
80,00 

3 Придбання цінних подарунків  

(персональні комп’ютера) 

2210 30 000,00 

4 Придбання квіткової продукції       2210 4 400,00 

 Всього:      96 680,00 

 

 

 

 

В. о. керуючого справами виконкому                   С. Чорнолуцький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відділ  організаційного забезпечення та діловодства апарату міської  

ради та її виконкому 

   

Барденко Наталія Василівна 

 

Головний спеціаліст 

 

 

 


