
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_02 грудня 2020___ року                    Старокостянтинів                       № ____326/2020-р_____ 

 

 

Про нагородження з нагоди 

Дня 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 23 листопада 2020 року № 247/2020-рк 

«Про покладення виконання обов’язків міського голови та надання права 

першого підпису», керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Нагородити Грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради з нагоди Дня Збройних Сил України кращих військовослужбовців 

Старокостянтиніського гарнізону та працівника Збройних Сил України за 

вірність військовій присязі та бездоганну дисципліну, зразкове виконання 

службових обов’язків, 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 грамот відповідного зразка. 

 

3. Завідувачу господарської групи 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 заступника 

міського голови Миколу КОШИКА. 

 

Перший заступник 

міського голови                              підпис                            Володимир БОГАЧУК



 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

02 грудня 2020 року № 326/2020-р 

 

 

Список нагороджених 

 

БРАУН 

Андрій Георгійович 

- начальник обслуги обслуговування 

авіаційного озброєння військової частини 

А2502, капітан; 

БРИЛЯК 

Анатолій Борисович 

- головний сержант пожежного взводу 

військової частини А2502, старший сержант; 

ВУЛЬШИНСЬКИЙ 

Олег Сергійович 

- помічник начальника інженерно-авіаційної 

служби авіаційної ескадрильї військової 

частини А2502, капітан; 

ГОРЕЦЬКИЙ 

Руслан Анатолійович 

- водій-електрик військової частини А0711, 

старший солдат; 

ГОРОДНИЧЕВ 

Костянтин Валентинович 

- старший штурман авіаційної ескадрильї 

військової частини А2502, майор; 

ЗАЙШЛИЙ 

Микола Миколайович 

- начальник групи підготовки та регламенту 

військової частини А2502, капітан; 

ЗИБЮК 

Олег Вікторович 

- інженер групи регламенту та ремонту 

авіаційного прицільно-навігаційного 

комплексу технічно-експлуатаційної частини 

авіаційної техніки військової частини А2502, 

старший лейтенант; 

ЗОЗУЛЯ 

Андрій Богданович 

- начальник пункту збору та обробки 

інформації центру обробки розвідувальної 

інформації військової частини А2502, 

капітан; 

КОМАРОВСЬКИЙ 

Максим Сергійович 

- заступник начальника госпіталю з медичної 

частини – начальника військової частини 

А3267, капітан медичної служби; 

ЛИСЮК 

Володимир Володимирович 

- водій автомобільного взводу роти 

матеріального забезпечення військової 

частини А2502, старший солдат; 

МАНОРИК 

Сергій Антонович 

- старший технік групи регламенту та 

ремонту авіаційного прицільно-навігаційного 

комплексу технічно-експлуатаційної частини 

авіаційної техніки військової частини А2502, 

капітан; 
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Продовження додатка 

 

ОЛЕКСЮК 

Ірина Леонідівна 

- начальник медичного пункту військової 

частини А4009, старший солдат; 

ПОДГОРНИЙ 

Максим Михайлович 

- ординатор терапевтичного відділення (з 

палатами для неврологічних хворих) 

військової частини А3267, старший лейтенант 

медичної служби; 

РОМАНЮК 

Віктор Володимирович 

- авіаційний технік з приладів та 

електроустаткування групи регламенту та 

ремонту авіаційного озброєння технічно-

експлуатаційної частини авіаційної техніки 

військової частини А2502, працівник 

Збройних Сил України; 

РОМАНЮК 

Руслан Миколайович 

- помічник командира частини з фінансово-

економічної роботи – начальник фінансово-

економічної служби військової частини 

А2502, майор; 

САВИШИН 

Олег Юрійович 

- водій-електрик автомобільного відділення 

взводу матеріально-технічного забезпечення 

військової частини А0449, старший солдат; 

СВІНЦІЦЬКИЙ 

Анатолій Миколайович 

- начальник відділення персоналу – помічник 

начальника штабу військової частини А2502, 

майор; 

ЧВЕРТНЯК 

Ігор Володимирович 

- старший офіцер відділення призову 

Старокостянтинівського міського 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки, старший лейтенант; 

ШЕВЧУК 

Вікторія Вікторівна 

- начальник медичного пункту військової 

частини А2502, капітан медичної служби; 

ЯНИЦЬКИЙ 

Ігор Олегович 

- водій-кранівник роти забезпечення 

військової частини А0598, старший солдат. 

 

 

 

Керуючий справами                            підпис                              Валентина ЯНЗЮК 


