
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__28 липня 2020___ року                    Старокостянтинів                         № ______200/2020-р_____ 

 

 

Про нагородження з нагоди Дня 

Повітряних Сил 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 22 липня 2020 року № 236/2020-рв «Про 

надання частин чергових відпусток МЕЛЬНИЧУКУ М.С.», керуючись ст. 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Нагородити Грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради з нагоди Дня Повітряних Сил Збройних Сил України кращих 

військовослужбовців Старокостянтинівського гарнізону за вірність військовій 

присязі та бездоганну дисципліну, зразкове виконання службових обов’язків, 

успіхи в індивідуальній підготовці, 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 керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Валентину ЯНЗЮК. 

 

 

Перший заступник  

міського голови                           підпис                                Володимир БОГАЧУК 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

28 липня 2020 року № 200/2020-р 

 

Список нагороджених 

 

БОЦЯНОВСЬКИЙ 

Леонід Миколайович 

 - старший інженер відділення інженерно-

авіаційного забезпечення військової частини 

А0449, капітан; 

ГАНЖА 

Микола Володимирович 

 - начальник штабу – перший заступник командира 

військової частини А0449, майор; 

ДОВГАЛЮК 

Роман Олександрович 

 - штурман ланки авіаційної ланки авіаційної 

ескадрильї військової частини А2502, капітан; 

ДУХНОВСЬКИЙ 

Вадим Валерійович 

 - начальник розвідки – заступник начальника 

штабу військової частини А0449, капітан; 

ЗАЛОМСЬКИЙ 

Юрій Олегович 

 - головний сержант – командир відділення 

охорони взводу охорони 127 роти охорони 

військової частини А2502, старший сержант; 

ЛЕВИК 

Віталій Володимирович 

 - командир ланки військової частини А2502, 

капітан; 

МЕДВЕДЧУК 

Світлана Миколаївна 

 - заступник командира аеродромно-

експлуатаційної роти з морально-психологічного 

забезпечення батальйону аеродромно-технічного 

забезпечення військової частини А2502, молодший 

лейтенант; 

МЕДЦОВСЬКИЙ 

Анатолій Петрович 

 - начальник складу групи зберігання авіаційних 

засобів ураження військової частини А2502, 

старший прапорщик; 

МЕЛЬНИК 

Василь Володимирович 

 - технік групи регламенту та ремонту авіаційних 

двигунів військової частини А2502, прапорщик; 

МНИЦЯ 

Олена Анатоліївна 

 - старший радіотелеграфіст відділення зв’язку 

взводу зв’язку військової частини А0711, старший 

солдат; 

НАСКАЛОВ 

Євген Анатолійович 

 - командир взводу зв’язку роти зв’язку батальйону 

зв’язку та радіотехнічного забезпечення військової 

частини А2502, капітан; 
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Продовження додатка 

ПРОСТАПЮК 

Сергій Михайлович 

 - начальник сховища продовольчого складу роти 

матеріального забезпечення військової частини 

А2502, старший сержант; 

САВЧЕНКО 

Сергій Олександрович 

 - технік лабораторії пункту збору та обробки 

інформації центру обробки розвідувальної 

інформації військової частини А2502, старший 

сержант; 

СОСЮК 

Іван Миколайович 

 - командир відділення зенітного кулеметного 

відділення військової частини А0711, молодший  

сержант; 

ЦЮПА 

Андрій Миколайович 

 - головний сержант роти військової частини 

А0711, старшина; 

ШИДІЧ 

Андрій Анатолійович 

 - старший технік обслуги обслуговування 

авіаційного озброєння військової частини А2502, 

капітан. 

  

 

 

Керуючий справами                     підпис                                   Валентина ЯНЗЮК 

  
 


