
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про нагородження з нагоди 

святкування 100 річчя з Дня 

створення військової частини А1556 

 

 

 Розглянувши клопотання ТВО Командира військової частини А 1556 

підполковника В. Кириченка від 07.07.2022 року за № 898, за сумлінне 

виконання службових обов’язків, зразкову військову дисципліну, високу 

професійну майстерність та з нагоди святкування 100 річчя створення 

військової частини, керуючись п.п. 13, 20 ч.4 ст.42, ч.8 ст. 59 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”:  

 

 Нагородити Почесною грамотою Мукачівської міської ради та вручити 

сувенір: 

 Гапака Івана Ілліча – старшого лейтенанта, командира протитанкового 

взводу мотопіхотного батальйону військової частини А1556; 

 Лендєла Василя Васильовича – солдата, розвідника-навідника 

розвідувальної роти військової частини А1556; 

 Викиданця Василя Анатолійовича – солдата, гранатометника 1 гірсько-

штурмового батальйону військової частини А1556; 

 Пострибайло Ярослава Васильовича – штаб-сержанта, командира 

гранатометного відділення 1 гірсько-штурмового батальйону військової 

частини А1556. 

  

 2. Нагородити Грамотою Мукачівської міської ради та вручити сувенір: 

 Кондратенко Олександру Валеріївну – солдата, пілота (оператора) 

безпілотних літальних апаратів розвідувальної роти військової частини А1556; 

 Калинич Василя Васильовича – старшого солдата, артиста 2-ї категорії 

оркестру військової частини А1556; 

 Гребіня Сергія Васильовича – сержанта, командира бойової машини – 

командира гірсько-штурмового відділення батальйону військової частини 

А1556; 

 Шуха Івана Юрійовича – солдата резервної роти військової частини 

А1556; 
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 Кіш Гейзу Гейзовича – солдату, номер обслуги 2 гірсько-штурмового 

батальйону військової частини А1556; 

 Монич Василину Іванівну – сержанта, санітарного інструктора 2 гірсько-

штурмового батальйону військової частини А1556. 

 

 3. Оголосити Подяку Мукачівської міської ради: 

 Козаку Володимиру Йосиповичу – солдату строкової служби військової 

частини А1556; 

 Гуцуляку Василю Миколайовичу – молодшому сержанту, начальнику 

лазні взводу матеріального забезпечення мотопіхотного батальйону військової 

частини А1556; 

 Крєпкому Олександру Володимировичу - солдату строкової служби 

військової частини А1556. 

 

 4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Мукачівської міської ради 

провести оплату витрат згідно кошторису (додається) за рахунок коштів, 

передбачених у бюджеті Мукачівської міської територіальної громади на 2022 

рік Програмою забезпечення організаційної діяльності міської ради та 

виконавчого комітету на 2022-2024 роки.  

   

 5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради Олександра 

Лендєла. 

 

 

Міський голова                                                                                 Андрій БАЛОГА  
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                                                                            Додаток  

                                                                            до розпорядження міського голови 

                                                                             __________________ № _______ 

 

 

Кошторис 

витрат з нагоди нагородження до 100 річчя створення військової частини 

            

 

 Сувеніри (книги)                                                             9 х 490.00 = 4410.00      
 

 Квіткова продукція                                               8 х 60.00 = 480.00   

 (квіти зрізані, троянди) 

                                                                                            Всього: 4890.00 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

Мукачівської міської ради                                                         Олександр ЛЕНДЄЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


