
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

21 серпня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 246/2019–р 

 

 

Про нагородження Почесною 

відзнакою Старокостянтинівської 

міської ради «За особисту 

мужність і героїзм» 
 

 

З метою вшанування військовослужбовців військових частин А0449, 

А2502, А3267, А0598, А0711, працівників 19 державної пожежно-рятувальної 

частини Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій 

України у Хмельницькій області та Старокостянтинівського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, сприяння поваги 

суспільства до захисників Вітчизни, керуючись ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Положенням про Почесну відзнаку 

Старокостянтинівської міської ради «За особисту мужність і героїзм», що 

затверджено рішенням 51 сесії міської ради від 10 липня 2015 року № 3: 

 

1. Нагородити за самовідданість, мужність, зразкове виконання 

службового обов’язку Почесною відзнакою Старокостянтинівської міської 

ради «За особисту мужність і героїзм» військовослужбовців військових частин 

А0449, А2502, А3267, А0598, А0711, працівників 19 державної пожежно-

рятувальної частини Головного управління Державної служби надзвичайних 

ситуацій України у Хмельницькій області та Старокостянтинівського відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, 

які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, згідно з 

додатком. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської 

ради (Гилюк А.В.) забезпечити оформлення посвідчень відповідного зразка на 

підставі подань. 

 

3. Вручення нагрудного знаку «За особисту мужність і героїзм» та 

посвідчення встановленого зразка провести під час урочистостей з нагоди Дня 

незалежності України. 
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4. Командирам військових частин А0449, А2502, А3267, А0598, А0711, 

начальникам 19 державної пожежно-рятувальної частини Головного 

управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у 

Хмельницькій області та Старокостянтинівського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Хмельницькій області забезпечити 

присутність представлених до нагородження на урочистостях з нагоди Дня 

незалежності України 23 серпня 2019 року. 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський голова                                  підпис                                      М. Мельничук



 

Додаток  

до розпорядження міського голови  

від 21 серпня 2019 року № 246/2019-р 

 

 

Список нагороджених  

 

ОСОБИ                                               -  ЗВАННЯ  

 

 

Секретар міської ради                        підпис                                   О.Степанишин 

 

 

 

 


