
 
РІШЕННЯ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

від __ ___________ 2021 року № ___ 
 

м. Олександрія 
 
Про нагородження з нагоди Дня  
вшанування учасників ліквідації наслідків  
аварії на Чорнобильській АЕС 

 
Відповідно до ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Положення про Почесну грамоту Олександрійської міської ради та Грамоту 
Олександрійської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 28.08.2003 № 314, 
зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 24.02.2017 № 232, Положення про Подяку 
Олександрійського міського голови, затвердженого розпорядженням міського голови від 
10.11.2009 № р-159-з «Про Подяку Олександрійського міського голови», враховуючи 
клопотання голови громадської організації «Спілка «Інваліди Чорнобиля» від 09.11.2021 
Комлєвої Л.Ф., 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Нагородити Грамотою Олександрійської міської ради за громадську позицію, участь 
у суспільно-політичному житті, вірність присязі, героїзм, мужність та готовність до 
самопожертви під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та з нагоди Дня вшанування 
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: 

- МАТЯША Анатолія Миколайовича – ліквідатора аварії на ЧАЕС, водія автомобіля 
автомобільного взводу технічної роти батальйону аеродромно-технічного забезпечення 
військової частини 2269;  

- МИХАЙЛЕНКА Олексія Івановича – ліквідатора 1986 року; 
- ПАСІШНОГО Василя Аникійовича – ліквідатора 1987 року. 
 
2. Оголосити Подяку Олександрійського міського голови за громадську позицію, 

участь у суспільно-політичному житті, вірність присязі, героїзм, мужність та готовність до 
самопожертви під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та з нагоди Дня вшанування 
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: 

- БІРСІ Катерині Петрівні – ліквідатору аварії на ЧАЕС, службовцю, працівниці їдальні 
господарчого взводу роти матеріального забезпечення батальйону аеродромно-технічного 
забезпечення військової частини 2269; 

- ДОВГАЛЮ Віктору Арсентійовичу - ліквідатору 1986 року; 
- ДОВГАЛЮ Віталію Васильовичу - ліквідатору 1986 року; 
- ОШЕРЕНКУ Олександру Володимировичу - ліквідатору 1986 року; 
- ПІЩУКЕВИЧУ Василю Івановичу - ліквідатору аварії на ЧАЕС, службовцю, техніку 

аеродромної служби групи матеріального та аеродромно-технічного забезпечення третьої 
авіаційної ескадрильї на літаках військової частини 2269;  
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- ПУТІЛІНУ Віктору Івановичу - ліквідатору аварії на ЧАЕС, службовцю, водію 
автотранспортних засобів 3-го автомобільного відділення автомобільного взводу технічної 
роти батальйону аеродромно-технічного забезпечення військової частини 2269; 

- ЧУМАЧЕНКУ Сергію Івановичу - ліквідатору 1986 року. 
 
3. Виплату одноразової грошової винагороди до нагород, зазначених у пункті 1 

рішення, здійснити відповідно до рішення міської ради від 24.02.2017 № 232 «Про внесення 
змін в рішення міської ради від 28 серпня 2003 року № 314 «Про Почесну грамоту та 
Грамоту Олександрійської міської ради» за рахунок Програми розвитку місцевого 
самоврядування Олександрійської міської ради. 

 
4. Виплату одноразової грошової винагороди до нагород, зазначених у пункті 2 

рішення, здійснити у розмірі 250,00 гривень до кожної за рахунок Програми розвитку 
місцевого самоврядування Олександрійської міської ради. 

 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Завалія С.В. 
 
 
 

Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО  
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ  


