ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 14.08.2014 р. № 1763
м. Вінниця
Про відзначення Дня авіації
За високий професіоналізм, сумлінне ставлення до виконання
службових обов’язків, зразкову військову дисципліну та з нагоди Дня
авіації, керуючись частиною 1 статті 52 та частиною 6 статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Нагородити кращих військовослужбовців Командування Повітряних
Сил Збройних Сил України і військової частини А1231 Подяками
Вінницької міської ради та її виконавчого комітету згідно з додатком.
2. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської
ради та її виконавчого комітету підготувати Подяки Вінницької міської
ради та її виконавчого комітету для вручення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови А. Реву.

Секретар міської ради

С. Моргунов

Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 14.08.2014 р. № 1763
СПИСОК
кращих військовослужбовців Командування Повітряних Сил
Збройних Сил України і військової частини А1231
для нагородження Подяками Вінницької міської ради
та її виконавчого комітету
№
з/п
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2
3
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5

6
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8

9
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Військове звання, прізвище,
Посада
ім’я, по батькові
Командування Повітряних Сил ЗСУ
Заступник командувача з виховної та
Полковник
соціально-психологічної роботи – начальник
управління з виховної та соціальноГрунтковський Олег Леонідович
психологічної роботи
Старший інспектор-льотчик відділу тактичної
Полковник
авіації управління підготовки та застосування
Зіатдінов Раіль Мулланурович
авіації
Полковник
Заступник головного штурмана авіації
Шелудько Геннадій Леонідович
Підполковник
Старший інспектор відділу безпеки польотів
Гончаренко Євген
Володимирович
Старший інженер відділу експлуатації
Підполковник
авіаційного озброєння управління головного
Бєлов Олександр Миколайович
інженера авіації
Військова частина А1231
Гвардії капітан
Начальник групи регламенту та ремонту
радіоелектронного обладнання технічноСліпоморий Василь
експлуатаційної частини авіаційної техніки
Володимирович
Гвардії капітан
Командир корабля авіаційного загону
авіаційної ескадрильї
Скалько Віктор Валерійович
Старший бортовий авіаційний технікГвардії капітан
інструктор вертолітної ланки пошуковорятувального забезпечення вертолітної
Шибіцький Ігор Владиславович
ескадрильї
Старший авіаційний технік обслуги
Гвардії старший лейтенант
обслуговування вертольотів і двигунів
інженерно-авіаційної служби вертолітної
Козіонов Юрій Валентинович
ескадрильї
Гвардії старший солдат
Авіаційний механік обслуги обслуговування
літаків і двигунів інженерно-авіаційної
Катеринюк Олег
служби авіаційної ескадрильї
Олександрович
Керуючий справами виконкому

С. Чорнолуцький

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи та
режиму секретності міської ради
Осадчук Олена Вікторівна
Головний спеціаліст відділу

