
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

04 грудня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 373/2019–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, керуючись ст. 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 працівників 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. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина 

КАМІНСЬКА) виділити кошти для придбання букетів квітів у сумі 4250 

(чотири тисячі двісті п’ятдесят) грн 00 коп. у межах асигнувань, передбачених у 

бюджеті міста на 2019 рік по КПКВ 0210180 КЕКВ 2282 «Окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», 

на виконання Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО, 

операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, 

операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, 

учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та 

державного суверенітету на Сході України, та вшанування пам’яті загиблих на 

2019-2023 роки. 
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5. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) забезпечити сплату коштів та відобразити в обліку 

видачу подарунків. 

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Валентину ЯНЗЮК. 

 

 

 

 

 

Міський голова                             підпис                             Микола МЕЛЬНИЧУК



 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

04 грудня 2019 року № 373/2019-р 

 

Список нагороджених 

ВАСИЛЬЧУК 

Ігор Олегович 

 - начальник відділення телекомунікаційного 

зв’язку взводу зв’язку роти зв’язку батальйону 

зв’язку та радіотехнічного забезпечення 

військової частини А2502, прапорщик; 

ГАВРИЛЮК 

Юрій Юрійович  

 - старший технік групи підготовки та зберігання 

некерованих авіаційних засобів ураження 

спеціальної інженерної служби військової 

частини А2502, капітан; 

ГАЙМІСАРЕНКО 

Ігор Борисович 

 - головний сержант – командир відділення взводу 

охорони 127-ої роти охорони військової частини 

А2502, старший сержант; 

ЗАГРАЙ 

Олександр Михайлович 

 - старший технік лабораторії пункту збору та 

обробки інформації центру обробки 

розвідувальної інформації військової частини 

А2502, старший лейтенант; 

ІВАНЮК 

Максим Юрійович 

 - начальник зміни радіолокаційного відділення 

військової частини А0711, лейтенант; 

КАНАРИК 

Олександр Васильович 

 - сторож військової частини А3267, працівник 

Збройних Сил України; 

КОКОЙКО 

Костянтин Миколайович 

 - старший водій 3-го відділу зберігання 

автомобільної техніки військової частини А0598, 

старший солдат; 

КРАВЧУК 

Сергій Васильович 

 - начальник газозарядної станції електрогазового 

взводу технічної роти військової частини А2502, 

старший сержант; 

КУЧЕРУК 

Наталія Анатоліївна 

 - бухгалтер 42-го Гарнізонного будинку офіцерів, 

працівник Збройних Сил України; 

ЛАНЕЦЬ 

Володимир Андрійович 

 - помічник начальника штабу військової частини 

А2502, майор; 

ЛЕЩЕНКО 

Євген Русланович 

 - штурман авіаційної ланки авіаційної ескадрильї 

військової частини А2502, старший лейтенант; 
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Продовження додатка 

МАНДИБУРА 

Андрій Миколайович 

 - начальник технічно-експлуатаційної частини 

автомобільної техніки військової частини А2502, 

капітан; 

МИРОНЕНКО 

Андрій Васильович 

 - головний сержант – командир відділення 

автомобільного взводу роти матеріального 

забезпечення військової частини А2502, сержант; 

ОЛІЙНИК 

Ігор Олександрович 

 - начальник складу роти матеріального 

забезпечення військової частини А2502, старший 

сержант; 

ПЕТІН 

Іван Миколайович 

 - начальник відділення офіцерів запасу і кадрів 

Старокостянтинівського об’єднаного міського 

військового комісаріату, капітан; 

ПЕТЛЯК 

Анна Василівна 

 - старший технік групи підготовки та регламенту 

засобів системи державного розпізнавання 

військової частини А0449, старший лейтенант; 

ПОЛУПАН 

Микола Іванович 

 - технік групи регламенту та ремонту авіаційного 

обладнання військової частини А2502, сержант; 

ПОСТУПАЛЬСЬКА 

Оксана Степанівна 

 - діловод речової служби тилу військової частини 

А2502, старший солдат; 

СІЛЯВА 

Сергій Олександрович 

 - начальник штабу 2-ої авіаційної ескадрильї 

військової частини А2502, майор; 

СОБЧИК 

Олександр Вікторович 

 - командир роти охорони та оборони військової 

частини А4009, капітан. 

 

 

Керуючий справами                        підпис                               Валентина ЯНЗЮК 

 

 


