
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

07 жовтня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 304/2019–р 

 

 

Про нагородження з нагоди Дня 

захисника України 
 

 

З нагоди Дня захисника України, керуючись ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Нагородити Грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради за високий професіоналізм і відданість справі, значний вклад у 

забезпечення обороноздатності держави, зразкову військову дисципліну та 

сумлінне виконання службових обов’язків, сприяння зміцненню 

патріотичного духу в громаді кращих військовослужбовців 

Старокостянтинівського гарнізону з врученням цінного подарунка кожному 

згідно з додатком. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської 

ради (Гилюк А.В.) забезпечити оформлення грамот відповідного зразка. 

 

3. Завідувачу господарської групи виконавчого комітету міської ради 

Марчуку Р.І. виділити подарунки. 

 

4. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Авраменко Л.Г.) відобразити в обліку видачу подарунків. 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Янзюк В.М. 

 

 

 

Міський голова                           підпис                                        М. Мельничук



 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 07 жовтня 2019 року № 304/2019-р 

 

Список нагороджених 

 

Богуцький 

Володимир Леонідович 

 - командир військової частини А4009, 

підполковник; 

Гарник 

Юлія Романівна 

 - відповідальний виконавець обліково-планової 

групи інженерно-авіаційної служби військової 

частини А2502, старший солдат; 

Герасимович 

Олексій Миколайович 

 - начальник обслуги радіолокаційної станції 

військової частини А0711, старший сержант; 

Грінченко 

Андрій Георгійович 

 - гранатометник відділення охорони взводу 

охорони 127 роти охорони військової частини 

А2502, молодший сержант; 

Здихальський 

Олександр Володимирович 

 - начальник зарядно-акумуляторної станції 

ремонтної дільниці цеху спеціальних робіт 

військової частини А0598, молодший сержант; 

Корнійчук 

Олена Миколаївна 

 - начальник бібліотеки 42-го Гарнізонного 

будинку офіцерів, солдат; 

Крижанівська 

Антоніна Анатоліївна 

 - бухгалтер 2-ої категорії фінансово-економічної 

служби військової частини А2502, старший 

солдат; 

Лапіцький 

Дмитро Петрович 

 - начальник групи управління польотами – 

керівник польотами військової частини А2502, 

полковник; 

Мазуренко 

Олег Михайлович 

 - начальник відділення спеціального зв’язку 

взводу засекреченого зв’язку роти зв’язку 

батальйону зв’язку та радіотехнічного 

забезпечення військової частини А2502, 

прапорщик; 

Мельничук 

Руслан Петрович 

 - офіцер з бойового управління командного 

пункту військової частини А2502, капітан; 

Озійчук 

Сергій Петрович 

 - начальник обслуги радіолокаційної станції 

військової частини А0711, старший сержант; 

Притуляк 

Олена Іванівна 

 - діловод військової частини А0449, старший 

солдат; 

Рекліна 

Лариса Іванівна 

 - завідувач аптеки – фармацевт медичної 

служби, працівник Збройних Сил України 

військової частини А2502; 
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Продовження додатка 

 

Соловйов 

Євген Володимирович 

 - командир авіаційної ланки авіаційної 

ескадрильї військової частини А2502, капітан; 

Соловйов 

Ярослав Сергійович 

 - старший механік групи підготовки та 

військового ремонту спеціальної інженерної 

служби військової частини А2502, молодший 

сержант; 

Трубецький 

Володимир Олександрович 

 - начальник пункту збору та обробки інформації 

центру обробки розвідувальної інформації 

військової частини А2502, капітан; 

Ульяницький 

Юрій Олексійович 

 - начальник групи регламенту та ремонту 

авіаційного прицільно-навігаційного комплексу 

військової частини А2502, капітан; 

Філіпов 

Євген Михайлович 

 - командир відділення автомобільного взводу 

роти матеріального забезпечення військової 

частини А2502, молодший сержант; 

Ходак 

Костянтин Сергійович 

 - командир авіаційної ланки 2 авіаційної 

ескадрильї військової частини А2502, капітан; 

Ярошенко 

Наталія Олександрівна 

 - діловод секретного документального 

забезпечення військової частини А0449, солдат. 

 

 

 

Керуючий справами                   підпис                                                В. Янзюк 

 

 

 

 


