
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_ 26 липня  2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____246/2021-р_____ 

 

Про нагородження з нагоди Дня 

Повітряних Сил Збройних Сил України 

 

На підставі Положення про відзнаки виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 28 березня 2013 року № 109, відповідно до 

розпорядження міського голови від 19 липня 2021 року № 318/2021-рв               

«Про надання частини чергової відпустки Миколі МЕЛЬНИЧУКУ та надання 

права першого підпису Володимиру БОГАЧУКУ», керуючись статтею 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Оголосити Подяку виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради з нагоди Дня Повітряних Сил Збройних Сил України кращим 

військовослужбовцям Старокостянтинівського гарнізону за вірність військовій 

присязі та бездоганну дисципліну, зразкове виконання службових обов’язків, 

успіхи в індивідуальній підготовці, високий професіоналізм і відданість справі 

з врученням цінного подарунка кожному згідно з додатком. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської ради 

(Анжеліка ГИЛЮК) забезпечити оформлення подяк відповідного зразка. 

 

3. Завідувачу господарства виконавчого комітету міської ради Роману 

МАРЧУКУ виділити подарунки для вручення нагородженим. 

 

4. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) відобразити в обліку видачу подарунків. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталію 

ШАБЕЛЬНИК. 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих органів  

Старокостянтинівської міської ради        підпис                 Володимир БОГАЧУК



 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

26 липня 2021 року № 246/2021-р 

 

 

Список нагороджених 

 

 

БУГАЙ 

Олександр Володимирович 

- штурман авіаційної ескадрильї військової 

частини А 2502, майор; 

 

БУЧАЦЬКИЙ 

Олег Анатолійович 

- оператор управління екіпажу безпілотного 

літального апарата військової частини                  

А 0449, старший лейтенант; 

 

ВІНЦКОВСЬКИЙ 

Олексій Вікторович 

- офіцер відділення морально-

психологічного забезпечення військової 

частини А 2502, капітан; 

 

ІЩУК 

Сергій Володимирович 

- начальник складу групи зберігання 

авіаційного озброєння військової частини             

А 2502, прапорщик; 

 

ОСТАПКО 

Олексій Миколайович 

- командир авіаційної ескадрильї військової 

частини А 2502, майор; 

 

ЯКИМОВСЬКИЙ 

Сергій Вікторович 

- технік групи регламенту та ремонту 

літаків технічно-експлуатаційної частини 

авіаційної техніки військової частини                   

А 2502, прапорщик. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради       підпис                  Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 


