
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

04 грудня 2018 року  Старокостянтинів   № 391/2018-р 

 

Про нагородження з нагоди Дня 

Збройних Сил України 
 

 

З метою відзначення кращих військовослужбовців 

Старокостянтинівського гарнізону та працівників Збройних Сил України з 

нагоди Дня Збройних Сил України, керуючись ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Нагородити Грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради та цінним подарунком кращих військовослужбовців 

Старокостянтинівського гарнізону за вірність військовій присязі, високий 

професіоналізм і бездоганну військову дисципліну, зразкове виконання 

службових обов’язків та з нагоди Дня Збройних Сил України згідно з 

додатком. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської 

ради (Гилюк A.B.) забезпечити оформлення грамот відповідного зразка. 

 

3. Завідувачу господарської групи виконавчого комітету міської ради 

Марчуку Р.І. виділити подарунки для вручення нагородженим. 

 

4. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Авраменко Л.Г.) відобразити в обліку видачу подарунків. 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Янзюк В.М. 

 

 

 

Міський голова                                  підпис                             М. Мельничук



Додаток 

до розпорядження міського голови 

04 грудня 2018 року № 391/2018-р 

 

 

Список нагороджених 

 

Білан 

Ігор Павлович  

 

 

 

- заступник командира з морально-

психологічного забезпечення – начальник 

відділення з морально-психологічного забезпечення 

військової частини А 2502, підполковник; 

Вернигора 

Іван Михайлович 

 

 

- старший авіаційний технік інженерно-

авіаційної служби авіаційної ескадрильї військової 

частини А 2502, капітан; 

Володарчук 

Наталія Григорівна 

 

- діловод продовольчої служби військової 

частини А 2502, старший солдат; 

Каменюк 

Ігор Михайлович 

 

- старший водій роботи забезпечення військової 

частини А 4009, молодший сержант; 

Коваленко 

Сергій Валерійович 

 

- старший помічник керівника польотів 

військової частини А 2502, майор; 

Козак 

Євген Миколайович 

 

- пожежник пожежного взводу військової 

частини А 2502, сержант; 

Мельник 

Ігор Степанович 

 

- старший стрілець взводу охорони військової 

частини А 4009, старший солдат; 

Рибачук 

Олег Анатолійович 

 

 

 

- заступник військового комісара, начальник 

відділення комплектування Старокостянтинівського 

об’єднаного міського військового комісаріату, 

майор; 

Роман 

Роман Володимирович 

 

- водій-санітар медичного пункту військової 

частини А 2502, молодший сержант; 

Сидоренко 

Алла Володимирівна 

 

- фельдшер технічного дивізіону військової 

частини А 4009, старший сержант; 

Суханюк 

Наталія Володимирівна 

- діловод 42-го гарнізонного будинку офіцерів, 

працівник Збройних Сил України. 

 

 

Керуючий справами                                підпис                                 В. Янзюк 


