
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_30 листопада 2021___року                 Старокостянтинів                       № ____419/2021-р_____ 

 

 

Про нагородження Почесною відзнакою 

Старокостянтинівської міської ради                

«За особисту мужність і героїзм» 

 

 

З метою вшанування військовослужбовців військових частин А0449, 

А2502 та Хмельницького районного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки, які брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції, сприяння повазі суспільства до захисників Вітчизни, керуючись 

статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Положенням про Почесну відзнаку Старокостянтинівської міської ради                   

«За особисту мужність і героїзм», що затверджено рішенням 51 сесії  

Старокостянтинівської міської ради від 10 липня 2015 року № 3: 

 

1. Нагородити за самовідданість, мужність, зразкове виконання 

службового обов’язку Почесною відзнакою Старокостянтинівської міської ради 

«За особисту мужність і героїзм» військовослужбовців військових частин 

А0449, А2502 та Хмельницького районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки згідно з додатком. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської ради 

(Анжеліка ГИЛЮК) забезпечити оформлення посвідчень відповідного зразка 

на підставі подань. 

 

3. Вручення нагрудного знака «За особисту мужність і героїзм» та 

посвідчення встановленого зразка провести під час урочистостей з нагоди Дня 

Збройних Сил України.  

 

4. Командирам військових частин А0449, А2502 та начальнику 

Хмельницького районного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки забезпечити присутність представлених до нагородження 

на урочистостях з нагоди Дня Збройних Сил України  06 грудня 2021 року. 
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5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



 

Додаток 

до розпорядження міського голови                   

30 листопада 2021 року № 419/2021-р 

 

 

 

Список нагороджених 

 

ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 

Олександр Леонідович 

- старший лейтенант, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових дій; 

 

ДЕНИСЮК 

Сергій Миколайович 

- штаб-сержант, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових дій; 

 

ДОВГАНЬ 

Володимир Федорович 

- капітан, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

 

ДРАПАЛЮК 

Наталія Володимирівна 

- солдат, військовослужбовець військової 

частини А2502, учасник бойових дій; 

 

КОРНІЙЧУК 

Віталій Миколайович 

- майор, начальник відділення рекрутингу та 

комплектування Хмельницького районного 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки,  учасник бойових дій; 

 

РИБАЧУК  

Олег Анатолійович 

- майор, старший офіцер відділення  рекрутингу 

та комплектування Хмельницького районного 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки, учасник бойових дій; 

 

САВЧУК 

Віктор Петрович 

- сержант, військовослужбовець військової 

частини А0449, учасник бойових дій; 

 

УЛЮЛІН 

Максим Юрійович 

- головний сержант, військовослужбовець 

військової частини А2502, учасник бойових дій. 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради          підпис               Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 


