
РозпоРяд)|(вння

9уц|в

|1ро нагородясення в!дзнаками
9уц!всько'{ райопно[ дерясавно!
адм!н!страц!! та ![уц!всько[ районно'{
ради

Б|дпов|дно до р|тпення 9угу!всько! районнот ради в1д 11.01.2002 <||ро
в!дзнаки районно| радц .[а 

Районнот державнот адм1н1срац|}> (1з зм|нами),
врахову1очи р1тшення ком|с|| з питань нагород}кення 9уц!всько| районно|
державно| адм|н!сщац|| та {уц|всько| районно! ради (протокол в1д 25.11.2013
ш з2), за сумл|нне виконання слуя<бов:тх обов'язк1в, висок1 показники в бойов|й
п|дготовц|' активну участь у щомадському житг1 9уц|воького району та з
нагоди 

'(ня 
3бройних €ил )/кра!ни:

1. Ёагородити |{очесното фамото}о 9уц|всько? районно| держаг:*о|
адм1н|страц1| та 9уц|всько| рйонно! ради | врувити що1пову винагороду в сум!
117'65 щн кожному:

!тугивськА
РАйоннА дшР{ивнА Адм!н|стРАц[я

Бат1стова
Артура Анатол|йовича

€еймову
Рллу Болодимир|вну

Берд|ну
Флену €ерг||вну

Фсаковоького
|горя 8алер|йовина

1!1ельника
8олодимира йихайловича

ч}туьськА
РАйоннАРАдА

* майора, стартпого оф1цера в!дд|лення по робот|
з особовим ск;тадом тптабу в|йськово| чаотини
А0501 м.9уцева;

_ стар1пого оержанта' меди!лну сесщу мединно|

роти, в|йськово| частини А0501 м. 9уцева;

_ перек.,1адача в|йськово| частини А0501
м.9уцева;

Ёовосельського - кап|тана, командира поже>кно! роти в|йськово|
Анатол|я Анатол1йовича частини А2467 м' т{уцева;

_ лейтенанта' командира |нженерно-техн!чно|
роти в|йськовот чаотини А2467 м' 9уцева;

_ стар1пого прапорщика' нач€}льнича
рад|отехн|нно| станц1| рад1отехн|нного пункту
в1йськово| частини А1993 м. 9уцева;
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- стар1цого солдата, механ1ка-телефон|ста
телефонного в|дд|лення 3Аз вузла зв'язку
в1йськово! чйстини А1993 м. 9уцева;

- майора' заступника командиРа ескадриль| з
виховно| роботи ав1ац|йно| ескадриль|
в1йськово? ча стиути А4104 м. !{уцева;

йаняка - кап1тана, нач€1пьника ф|зинно| п|дготовки |
€ерг|я Болодимирови[!а спорц в|йськово] ча"'',' 

^4|о4 
м. 9уцева.

2. Фголосити ||одяку голови 9уц!всько| районно| державно!
адм!н|сщац|| та голови т{уц!всько| районно| рад\4 з врученням щотпово|
винагороди в сум| 58,82 щн кожному:

_ майору' кома1{диру зен!тного ракетно-
артилер!йоького див|з1ону в!йськово! част|11ти
А0501 м.9уцева;

- стар1дому прапорщич' стартпин| гаубинно|
самох|дно-артилер|йоько| батаре! гаубинного
оамох|дно-артилер!йського див1з|ону
в1йськово| частини А0501 м. 9уцева;

- стар1пому солдату' стар1шому нав1днич
гаубияно| самох|дно-артилер1йсько| батаре|
гаубинного самох|дно-артилер1йського
див|з1ону в1йськово| чаотини А0501 м. 9уцева;

- ощойовопту стартпин!, в1дпов1дальному
виконавц|о в|дд|лення особового складу
в1йськово! чаотини А2467 м. т{уцева;

- стар1пому солдату' стар1шому саперу
!нженерно-техн1чно| роти в1йськово| частини
А2467 м.9уцева;

- молод|цому сержанту' в|дпов|дальному
виконавц}о в|йськово! частини А1993

м. чуцева;

- солдац' оператору рад1опеленгатоРного
пункц в]йоьково] чаотпни А1,993 м. {уцева.

?имофееву .

1рину }0р!|вну

€лесарнука
.||еон|да €тан|славовича

Аитточ
1!1икол| Б1кторовину

&цибору
€ерг|то |вановиту

)1опат|ну

,{енису 1горовияу

(унц'о
€ерг1то Флександровиту

1ндику
Флекс|то €вгеновину

1араненко
Ёатал|| |!етр1вн|

(овбас|
€в1тлан| Б1ктор1вн|



з

Фпритпко п|дполковнику, командиру
Флекс|тоФлександровиту ав1ац|йно|'ескадриль! в!йськово{

А4104 м. 9уцева;

зм11пано1
частини

|1ономаренко - майору, заступнику нач€шьника тштабу,
Болодимиру8алер|йовиту пер1пому заступ1{ику командира в]йськово]

частини А4104м.9уцсва.

3. }{анальнику в|дд1лу ф|нансово-господарського забезпечення ат1аРату
районно! державно| адм|н1сщац1|' головному бухгалтеру {арк|вськ|й 1Ф.Ф.
витрати в сум| 1588,23 грн провести за рахунок котшт1в, що передбаяен| в
районному бтоджет1 за кодом 1 101 03 : проведення заход|в | свят.

|олова районп ерясавно!
адм|н1

|олова райопно!
' Ради"

в.в.


