
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

                                                                РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

_08 жовтня 2019р                                        м. Шепетівка                                   № _225-2019р. 

 

 

Про нагородження з 

нагоди свята - Дня 

захисника України 

 

 

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

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

від 28 березня 2019 року №19 та з нагоди свята - Дня захисника України, за сумлінне 

виконання посадових та громадських обов’язків, багаторічну плідну діяльність з 

національного військово-патріотичного виховання, активну участь в громадській роботі, 

професійну компетентність, зразкову військову дисципліну, відповідно до Положення 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

І. Нагородити Почесними грамотами Шепетівської міської ради з врученням цінних 

подарунків в урочистій обстановці, згідно списку (додаток 1). 

 

ІІ. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови Н. Стасюк. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              М. Полодюк 



Додаток 1 

до розпорядження  

міського голови 

від 08.10.2019 № 225-2019р 

 

Список представників установ, які будуть відзначені 

Почесними грамотами Шепетівської міської ради  

з нагоди Дня захисника України 

 

1. Войтюк Руслан Валерійович - командир взводу забезпечення роти забезпечення 

військової частини А 4127, старший прапорщик; 

2. Гнатюк Сергій Андрійович - старший інспектор сектору превенції Шепетівського ВП 

ГУНП в Хмельницькій області, майор поліції; 

3. Кондратюк Надія Сергіївна - бухгалтер фінансово-економічної служби військової 

частини А 2375, старший солдат; 

4. Мануїлов Олександр Вікторович - слюсар-ремонтник з ремонту озброєння та бойових 

спеціальних машин державного підприємства "Шепетівський ремонтний завод"; 

5. Мохнач Анатолій Петрович - начальник сектору реагування патрульної поліції №3 

Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції; 

6. Печенюк Денис Олексійович - старший такелажник такелажного відділення 

такелажного взводу військової частини А 2007, старший солдат; 

7. Цибізов Сергій Андрійович - командор-сигнальник малого броньованого 

артилерійського катеру "Нікополь" Військово-Морських Збройних Сил України, матрос ;  

8. Швець Руслан Миколайович - оперативний черговий командного пункту військової 

частини А 3730, капітан. 

 

 

 

 

     Заступник міського голови                                                                    Н. Стасюк  

 

 

 

     Керуючий справами виконавчого комітету                                        В. Рачук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


