
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 
 

від  10 вересня  2015 року                                                                                  № 460 
 
Про нагородження відзнаками  
виконавчого комітету Кіровоградської  
міської ради „За заслуги” І, ІІ ступенів 
 

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 22.03.2005 року № 360, 
враховуючи подання управління з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення, Кіровоградського об’єднаного міського 
військового комісаріату та військової частини – польова пошта В 2336, 
протоколи комісії з питань почесних звань та нагород виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради, виконавчий комітет Кіровоградської міської 
ради  

В И Р І Ш И В: 
1. Нагородити за мужність і відвагу, виявлені під час виконання 

військового обов’язку, особистий внесок у забезпечення цілісності та 
недоторканності суверенної території Української держави: 

відзнаками виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                   
“За заслуги” І ступеня (посмертно) кіровоградських військовослужбовців, що 
брали участь в зоні проведення антитерористичної операції, згідно з 
додатком 1; 

відзнаками виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                   
„За заслуги” ІІ ступеня (посмертно) кіровоградських військовослужбовців, 
що брали участь в зоні проведення антитерористичної операції, згідно з 
додатком 2. 

2. Відзнаки виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                     
“За заслуги” І, ІІ ступенів передати сім’ям нагороджених.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 
міської ради Марковського І.І. 
 
 
Секретар міської ради       І. Марковський 
 
 
Громко  24 35 69 



   Додаток 1 
  до рішення виконавчого комітету  

Кіровоградської міської ради 
10  вересня  2015 
№  460 

   
 

Список  
кіровоградських військовослужбовців, що брали участь  

в зоні проведення антитерористичної операції, нагороджених відзнаками 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  

„ За заслуги” І ступеня (посмертно) 
 
 

Коваленко 
Юрій Вікторович 

- підполковник, заступник командира 2 загону 
спеціального призначення військової частини 
– польова пошта В2336 
 

Сєнчев  
Сергій Олексійович 

- підполковник, заступник командира полку по 
роботі з особовим складом – начальник 
відділення по роботі з особовим складом    
3 окремого полку спеціального призначення 
оперативного командування „Південь” 
Сухопутних військ Збройних Сил України 
військової частини – польова пошта В 2336 
 

 
 
 
Начальник відділу кадрової роботи            С. Балакірєва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Додаток 2 
  до рішення виконавчого комітету  

Кіровоградської міської ради 
10  вересня  2015 
№  460 

   
 

Список  
кіровоградських військовослужбовців, що брали участь 

 в зоні проведення антитерористичної операції, нагороджених 
відзнаками виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  

„ За заслуги” ІІ ступеня (посмертно) 
 
 

Безкровний 
Олег Миколайович 

- майстер відділення технічного 
обслуговування бронетанкової техніки роти 
забезпечення військової частини польова 
пошта В 4750 
 

Бульдович 
Сергій Іванович 

- заступник командира військової частини 2269 
з льотної підготовки Національної гвардії 
України  
 

Шмалько 
Олександр Васильович 

- старший механік радіорелейної станції центру 
зв’язку тилового пункту управління 
військової частини – польова пошта В 4533 
 

 
 
 
Начальник відділу кадрової роботи            С. Балакірєва 
 


