
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
                                                                РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
_11 жовтня 2021р                                      м. Шепетівка                                   № 197-2021р. 
 
 
Про нагородження з 
нагоди свята - Дня 
захисників і захисниць 
України 
 
 

На виконання Програми державних, міських, професійних свят та пам’ятних дат у 
Шепетівській міській територіальній громаді на 2021-2025рр. затвердженої рішенням ІV 
сесії міської ради VІII скликання від 24 грудня 2021 року №14 та з нагоди свята - Дня 
захисників і захисниць України, за сумлінне та професійне виконання службових 
обов'язків, високу особисту взірцевість, 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»: 

 
1. Нагородити Почесними грамотами Шепетівської міської ради з врученням цінних 
подарунків в урочистій обстановці, згідно списку (додаток 1). 
 
2. Фінансовому управлінню Шепетівської міської ради забезпечити фінансування за 
рахунок коштів міського бюджету з «Програми державних, міських та професійних свят у 
Шепетівської міської територіальної громади». 
3. Відділу культури профінансувати витрати на придбання подарунків згідно кошторису 
(додаток 2). 
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Г. Безкоровайну.  
 
 
 
 
 
 
 
              Міський голова                                                             Віталій БУЗИЛЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 1 

до розпорядження  
міського голови 

від 11жовтня 2021р № 197-2021р 
 

Список представників установ, які будуть відзначені 
Почесними грамотами Шепетівської міської ради  

з нагоди Дня захисників і захисниць України 
 
1. Балінська Анна Олександрівна - планшетист радіолокаційного відділення командного 
пункту військової частини А 3730, старший солдат; 
2. Голощук Антоніна Петрівна - начальник відділення засекреченого зв'язку 
інформаційно-телекомунікаційного центру інформаційно-телекомунікаційного вузла 
військової частини А 3730, сержант; 
3. Громовий Андрій Олександрович - старший технік автомобільної роти військової 
частини А 2375, старший прапорщик; 
4. Кобринець Антон Вікторович - заступник начальника командного пункту з морально-
психологічного забезпечення військової частини А 3730, капітан; 
5. Колоднюк Олександр Іванович - командир роти матеріального забезпечення військової 
частини А 3730, старший лейтенант; 
6. Левченко Андрій Костянтинович - заступник начальника Шепетівського районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки з територіальної 
оборони, майор; 
7. Ломов Андрій Олексійович - начальник радіостанції польового центру зв'язку 
інформаційно-телекомунікаційного вузла військової частини А 3730, штаб-сержант; 
8. Мірук Віктор Степанович - начальник клубу військової частини А 2375, прапорщик; 
9. Обезюк Олена Валеріївна - начальник групи секретного документального забезпечення 
військової частини А 2375, сержант; 
10. Пінчаківський Юрій Дмитрович - начальник зв'язку начальник вузла військової 
частини А 4127, капітан; 
11. Реднікова Людмила Дмитрівна - навідник зенітного артилерійського відділення 1102 
взводу охорони військової частини А 1861, старший солдат; 
12. Харчук Олена Станіславівна - відповідальний виконавець групи секретного 
документального забезпечення військової частини А 2007, старший солдат. 
 
 
Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради                                 Галина БЕЗКОРОВАЙНА 
 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету                                      Наталія БІЛАС 
 
 


