
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

    02 грудня 2021    року                              Старокостянтинів                            №  425/2021-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, відповідно до 

розпорядження міського голови від 01 грудня 2021 року № 233/2021-рвс «Про 

відрядження Миколи МЕЛЬНИЧУКА», керуючись статтею 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Нагородити Грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради з нагоди Дня Збройних Сил України військовослужбовців 

Старокостянтинівського гарнізону та працівника Збройних Сил України за 

вірність військовій присязі та бездоганну дисципліну, зразкове виконання 

службових обов’язків, високий професіоналізм і відданість справі з врученням 

подарунка кожному згідно з додатком. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської ради 

(Анжеліка ГИЛЮК) забезпечити оформлення грамот відповідного зразка. 

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради  

(Валентина КАМІНСЬКА) виділити кошти у сумі 6000 (шість тисяч) гривень    

00 копійок на придбання подарунків у межах асигнувань, що передбачені в 

бюджеті Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік по 

КПКВ 0210180 «Інші діяльність у сфері державного управління» КЕКВ 2282 

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку» на виконання Програми щодо забезпечення заходів 

Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки, 

затвердженої рішенням сесії Старокостянтинівської міської ради від 21 грудня 

2020 року № 5/2/VIII. 

 

4. Завідувачу господарства виконавчого комітету міської ради Роману
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МАРЧУКУ виділити подарунки для вручення нагородженим. 

 

5. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) забезпечити сплату коштів та відобразити в обліку 

видачу подарунків. 

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталію 

ШАБЕЛЬНИК. 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради              підпис          Володимир БОГАЧУК



 

Додаток 

до розпорядження міського голови           

02 грудня 2021 року № 425/2021 -р 

 

 

Список нагороджених 

 

АРТЕМЧУК 

Ірина Миколаївна 

- діловод штабу військової частини А4009, 

старший солдат; 

 

БИЛИНА 

Інна Юріївна 

- оператор радіолокаційної станції 

військової частини А0711, старший солдат; 

 

БІЛИК 

Катерина Олександрівна 

- старша медична сестра поліклініки 

військової частини А3267, сержант 

медичної служби; 

 

БЛИСКУН 

Марина Миколаївна 

- інструктор культурно-просвітницької 

установи, працівник Збройних Сил 

України; 

 

ДЕЙСАН 

Олександр Володимирович 

- оператор управління екіпажу 

безпілотного літального апарата ланки 

безпілотних літальних апаратів військової 

частини А0449, старший лейтенант; 

 

КОЗІРУК 

Олег Володимирович 

- водій-номер обслуги зенітно-

артилерійського відділення зенітно-

артилерійського взводу роти охорони та 

оборони військової частини А4009, 

старший солдат; 

 

ЛЕВИЦЬКИЙ 

Михайло Володимирович 

- технік складу авіаційного пального роти 

матеріального забезпечення військової 

частини А2502, майстер-сержант; 

 

МАКЕДОНЕЦЬ 

Вадим Михайлович 

- механік – водій евакуаційного взводу 

військової частини А0598, солдат; 

 

МАНЬКУС 

Сергій Степанович 

- командир взводу забезпечення роти 

забезпечення військової частини А4009, 

старший прапорщик; 

 

МНИЦЯ 

Володимир Васильович 

- старший авіаційний технік інженерно-

аеродромної служби авіаційної ескадрильї  
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Продовження додатка 

 

 військової частини А2502, старший 

лейтенант; 

 

ОРЛОВ 

Олександр Андрійович 

- старший пожежний – радіотелефоніст 

пожежного взводу військової частини 

А0598, старший сержант; 

 

ПУЗИРЕЙ 

Анна Сергіївна 

- медична сестра відновлення 

психоневрологічної реабілітації військової 

частини А3267, сержант медичної служби; 

 

СВІРІДЕЦЬКИЙ 

Сергій Володимирович 

- технік 2-го відділу зберігання 

автомобільної техніки військової частини 

А0598, прапорщик; 

 

СТЕБЛЯНСЬКИЙ 

Андрій Володимирович 

- начальник технічно-експлуатаційної 

частини авіаційної техніки військової 

частини А2502, майор; 

 

ФАРАОН 

Сергій Олександрович 

- начальник зв’язку військової частини 

А0449, капітан; 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради               підпис         Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 


