
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_ 31 травня  2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____184/2021-р_____ 

 

 

Про нагородження з нагоди Дня 

створення військової частини А 2502 

 

 

На підставі Положення про відзнаки виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 28 березня 2013 року № 109, керуючись статтею 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Нагородити Грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради з нагоди Дня створення військової частини А 2502 кращих 

військовослужбовців особового складу військової частини А 2502 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 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. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

31 травня 2021 року № 184/2021-р 

 

 

Список нагороджених 

 

ІГНАТЕНКО 

Анатолій Михайлович 

- штурман-програміст служб військової 

частини А 2502, майор; 

 

КОВЗУН 

Василь Федорович 

- авіаційний технік з планера та двигунів групи 

регламенту та ремонту авіаційних двигунів 

технічно-експлуатаційної частини авіаційної 

техніки військової частини А 2502, працівник 

Збройних Сил України; 

 

МОРОЗ 

Богдан Володимирович 

- командир взводу радіотехнічного 

забезпечення роти зв’язку та радіотехнічного 

забезпечення батальйону зв’язку та 

радіотехнічного забезпечення військової частини 

А 2502, старший лейтенант; 

 

МОРОЗ 

Олександр Анатолійович 

- бухгалтер фінансово-економічної служби 

військової частини А 2502, старший солдат; 

 

СІДОРЧУК 

Олег Олександрович 

- головний сержант – командир відділення 

аеродромно-експлуатаційного взводу аеродромно-

експлуатаційної роти батальйону аеродромно-

технічного забезпечення військової частини                

А 2502, старшина; 

 

ЦИГАНКОВ 

В’ячеслав Андрійович 

- командир авіаційної ескадрильї військової 

частини А 2502, підполковник; 

 

ЦЮПКА 

Андрій Георгійович 

- начальник продовольчої служби логістики 

військової частини А 2502, майор; 

 

ЧЕРВОНЕНЬКИЙ 

Сергій Вікторович 

- заступник командира ескадрильї – начальник 

інженерно-авіаційної служби авіаційної 

ескадрильї військової частини А 2502, майор; 
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Продовження додатка 

 

ЯКОВЕНКО 

Олександр Миколайович 

- керівник польотами групи управління 

польотами військової частини А 2502, 

підполковник. 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради          підпис     Наталія ШАБЕЛЬНИК  

 
 


