
  
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

20.08.2018 р.                                                м. Шепетівка                        173-2018р. 
 

 

 

Про нагородження 

з нагоди 27-ї річниці  

Незалежності України  

 

 

 

На виконання Програми державних, міських, професійних свят та пам’ятних дат у 

м. Шепетівці на 2017-2020рр. затвердженої рішенням ХVІ сесії міської ради VІI скликання 

від 15 грудня 2016 року №39 та з нагоди відзначення 27-ї річниці Незалежності України, 

за сумлінне виконання посадових та громадських обов’язків, особистий внесок у 

вирішення економічних та соціальних питань територіальної громади міста, відповідно до 

Положення «Про почесну грамоту Шепетівської міської ради», керуючись п. 20 ст. 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Нагородити Почесними грамотами Шепетівської міської ради представників 

підприємств, установ міста з врученням цінних подарунків в урочистій обстановці 

згідно додатку 1. 

 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови Стасюк Н. В. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                        Полодюк М. І. 

 



  

Додаток 

до розпорядження  

міського голови 

від 20.08.2018 № 173-2018р 

 

Список представників підприємств, установ міста, які будуть відзначені Почесними 

грамотами Шепетівської міської ради з нагоди відзначення 27-річниці Незалежності 

України 

 

1. Віннік Олександр Андрійович – начальник служби радіаційного, хімічного, 

біологічного захисту – начальник служби екологічної безпеки військової частини 

А2375, капітан (і.к. 2489912938); 

2. Денисюк Анатолій Олександрович – начальник караулу 21 державної пожежно-

рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області, 

старший лейтенант служби цивільного захисту (і.к. 3366717418); 

3. Зайчук Олександр Дмитрович – заступник командира окремого зенітного 

ракетного дивізіону з морально-психологічного забезпечення військової частини 

А3730, полковник (і.к. 2839818139); 

4. Кульчиковський Костянтин Вікторович – начальник інформаційно-аналітичної 

групи військової частини А2375, лейтенант (і.к. 3217109737); 

5. Маринюк Григорій Дмитрович – активний член Українського Товариства сліпих 

(і.к. 1627211997); 

6. Самолюк Андрій Вікторович – старший такелажник військової частини А2007, 

сержант (і.к. 3018316532); 

7. Стьопич Валерій Олександрович – диспетчер 21 державної пожежно-рятувальної 

частини Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області, старшина 

служби цивільного захисту (і.к. 2850409839); 

8. Тимрук Сергій Юрійович – водій автомобільного взводу автомобільної роти 

військової частини А2375, молодший сержант (і.к. 3006519452); 

9. Шабленко Борис Леонідович – керівник групи секретного документального 

забезпечення військової частини А3730, працівник Збройних Сил України 

 (і.к. 2069020977); 

10. Швець Олег Валерійович – головний сержант автомобільного взводу роти 

забезпечення військової частини А4127, старший сержант  (і.к. 2714820531); 

11. Шкуль Олег Степанович - командир окремого зенітного ракетного дивізіону 

військової частини А3730, підполковник (і.к. 2818418051). 

 

 

Начальник організаційного відділу                                   Кішик Л.М. 

 

 

Заступник міського голови                                                             Стасюк Н.В. 

 

 

 


