
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

від __ серпня 2022 року №  
 

м. Олександрія 
 
Про заохочення 
з нагоди Дня Незалежності 
 

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи клопотання командирів військових частин та керівників силових структур, 
дислокованих на території Олександрійської громади, щодо заохочення особового складу з 
нагоди святкування Дня Незалежності України  

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Виплатити одноразову грошову винагороду у сумі 2500,0 (дві тисячі п'ятсот) гривень 
кожному з Програми розвитку місцевого самоврядування Олександрійської міської ради за 
вагомий внесок у захист державного суверенітету, забезпечення законності, правопорядку, 
безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації 
проти України, сумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм та з 
нагоди Дня Незалежності України:  

 
- особовому складу Олександрійського районного відділу управління Служби безпеки 

України в Кіровоградській області: 
- майстер-сержанту КАРПЕНКУ Дмитру Вікторовичу; 
- майстер-сержанту КОРНІЛЕНКУ Сергію Івановичу; 
- майстер-сержанту СЕРАЖИМ Аллі Миколаївні, 
 
- особовому складу Олександрійського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки, військової частини А7341: 
- головному сержанту КОЗИНЦЮ Георгію Олександровичу; 
- головному сержанту ПАВЛОВУ Руслану Олександровичу; 
- капітану РОМАНЕНКУ Олексію Вікторовичу; 
- старшому лейтенанту ЧЕРНЕНКУ Віктору Васильовичу; 
- головному сержанту ЧУПРІЙ Інні Юріївні; 
- солдату САМОЙЛЕНКУ Віктору Володимировичу,  
 
- особовому складу військової частини 2269 та окремого загону спеціального 

призначення Центрального територіального управління Національної гвардії України: 
- старшому лейтенанту ГОДУНУ Андрію Володимировичу; 
- старшому сержанту ДАШКІНУ Владиславу Івановичу; 
- майору КАСЄЄВУ Назару Юрійовичу; 
- майору ЛАНДИШЕВСЬКОМУ Віталію Валентиновичу; 
- підполковнику СМАГІНУ Денису Сергійовичу; 



- підполковнику ТКАЧУКУ Олександру Леонідовичу, 
 
- особовому складу районного відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Кіровоградській області: 
- старшому лейтенанту поліції КОВАЛЬ Анастасії Андріївні; 
- капітану поліції ПОДГОРНОВУ Віталію Володимировичу; 
- капітану поліції ЩЕРБУЛІ Яні Віталіївні, 
 
- особовому складу 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного 

управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області: 
- прапорщику служби цивільного захисту ІВАНОВІЙ Ірині Володимирівні; 
- капітану служби цивільного захисту ЛИННИКУ Олександру Сергійовичу, 
 
- особовому складу Олександрійського районного управління Головного управління 

Державної служби з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області: 
- капітану служби цивільного захисту ПЕЧЕНОМУ Артему Вікторовичу. 
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Завалія С.В. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
 


