
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 
 

від 21 жовтня 2014 року                                                                              №  516 
 
 
Про нагородження відзнаками  
виконавчого комітету Кіровоградської  
міської ради „За заслуги” ІІ ступеня 
 
 

Керуючись ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування                 
в Україні”, Положенням про відзнаку виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради „За заслуги”, затвердженим рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 22 березня 2005 року № 360, враховуючи 
протокол комісії з питань почесних звань та нагород виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради, виконавчий комітет Кіровоградської міської 
ради  

В И Р І Ш И В: 
За мужність і відвагу, виявлені під час виконання військового 

обов’язку, особистий внесок у забезпечення цілісності та недоторканності 
суверенної території України, нагородити відзнаками виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради „За заслуги” ІІ ступеня (посмертно) 
військовослужбовців, загиблих в зоні АТО, згідно з додатком. 

 
 
Секретар міської ради       І. Марковський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рожко  24 35 69 



   Додаток  
  до рішення виконавчого комітету  

Кіровоградської міської ради 
21 жовтня 2014 
№  516 

   
Список  

військовослужбовців, загиблих в зоні АТО,  
нагороджених відзнаками виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради  

„ За заслуги” ІІ ступеня (посмертно) 
 

Волкотруб  
Віталій Юрійович 

- молодший сержант, командир відділення – 
начальник радіостанції 1 загону спеціального 
призначення військової частини – польова пошта 
В2336 
 

Горовенко  
Ігор Сергійович 

- старший солдат, водій – електрик радіостанції  
групи управління центру управління зв’язком 
військової частини – польова пошта В2336 
 

Коваленко  
Юрій Вікторович 

- підполковник, заступник командира загону 
спеціального призначення військової частини – 
польова пошта В2336 
 

Котовий  
Сергій Феліксович 

- молодший сержант, командир евакуаційного 
відділення взводу технічного забезпечення                      
1 механізованого батальйону військової                
частини – польова пошта В2830 
 

Кулигін  
Олег Борисович 

- капітан, начальник інженерної служби військової 
частини – польова пошта В2336 
 

Марков 
Іван Анатолійович 
 

- старший солдат, розвідник – кулеметник                               
1 відділення групи спеціального призначення 
військової частини – польова пошта В2336 
 

Придатко  
Дмитро Миколайович 

- сержант, старший розвідник – снайпер                            
1 відділення групи спеціального призначення 
військової частини – польова пошта В2336 
 

Романов  
Федір Анатолійович 

- солдат, медичний працівник госпітального 
відділення медичної роти військової частини – 
польова пошта В2830 

 
Начальник відділу кадрової роботи  

  
    С. Балакірєва 

 


