
            
 
У К Р А Ї Н А 

                Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

від    22.02.2012 р.   №_86_  
 
 
 
 
               

              

        
       Розглянувши подання начальника управління житлово – комунального 
господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради          
Мартинюка В.М. про нагородження за сумлінну працю, особистий внесок у 
забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-комунального 
господарства та з нагоди професійного свята – Дня працівників житлово-
комунального господарства і побутового обслуговування населення, відповідно 
до рішення 26-ї сесії Коростенської міської ради четвертого скликання від 
27.04.2005 р. "Про затвердження Положення про Почесну грамоту та Грамоту 
виконкому Коростенської міської ради", п.4 рішення 18-ї сесії Коростенської 
міської ради п’ятого скликання від 20.12.2007 р. № 30 "Про внесення змін до 
Положення про Почесну грамоту та Грамоту виконкому Коростенської міської 
ради", керуючись ст.40 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", виконавчий комітет Коростенської міської ради 

 
РІШАЄ:      

 
1. Нагородити Грамотою виконкому Коростенської міської ради працівників 
підприємств житлово-комунального господарства: 
 
1.1. Гавриленка Віталія Володимировича – слюсаря-сантехніка комунального 
виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства №1; 
 
1.2. Ільницького Віталія Романовича – сантехніка комунального виробничого 
житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства № 2; 
 
1.3. Ткачук Валентину Адольфівну – інженера з охорони праці комунального 
виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства № 3; 
 

Про нагородження Грамотою виконкому 
Коростенської міської ради працівників 
підприємств житлово - комунального 
господарства 
 



  

1.4. Кіруцу Анатолія Сидоровича – слюсаря-сантехніка ІV розряду  
комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного 
підприємства № 4; 
 
1.5. Ходаківського Анатолія Миколайовича – водія комунального підприємства 
„Шляхово-експлуатаційна дільниця”; 
 
1.6. Титюк Валентину Володимирівну – бухгалтера комунального підприємства 
„Водоканал”; 
 
1.7. Каленського Миколу Івановича – екскаваторника комунального виробничо-
господарського підприємства; 
 
1.8. Алексєєва Ігоря Миколайовича – начальника дільниці по ремонту теплових 
мереж комунального підприємства „Теплозабезпечення”. 
 
2. Відділу бухгалтерського обліку та контролю виконавчого комітету 
Коростенської міської ради виплатити грошову премію нагородженим 
Грамотою виконкому Коростенської міської ради в розмірі 100 грн. кожному. 
                                                                                 
 
 

Міський голова                                                               В. Москаленко  
                                                                                                                                                      
                                  

                                                                                                                 
Керуючий справами виконкому                        

                                                                                                                                                               А. Охрімчук  
                                                                                                               

Начальник відділу внутрішньої  
політики, оргроботи та контролю  

                                                                                                                                                        І.Пасічник-Прокопенко 
 

Начальник юридичного відділу                              
                                                                                                                                                           Т. Камінська 


