
            
 
У К Р А Ї Н А 

                Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від  28.03.2012 р.   №_148  
 
 
 
 
            

   
 

           
      
Розглянувши подання першого заступника міського голови         

Вигівського В.В. про нагородження за високий професіоналізм і мужність, 
особистий  внесок у розвиток пожежної охорони та з нагоди відзначення        
100 – річчя з часу заснування першої добровільної пожежної команди в місті 
Коростені, відповідно до рішення 26-ї сесії Коростенської міської ради 
четвертого скликання  від 27.04.2005 р. "Про затвердження Положення про 
Почесну грамоту та Грамоту виконкому Коростенської міської ради",               
п.4 рішення 18-ї сесії Коростенської міської ради п’ятого скликання від 
20.12.2007 р. № 30 "Про внесення змін до Положення про Почесну грамоту та 
Грамоту виконкому Коростенської міської ради", керуючись ст.40 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет 
Коростенської міської ради 
 
РІШАЄ:      
 
1. Нагородити Почесною грамотою виконкому Коростенської міської ради 
начальника Коростенського районного відділу УМНС України в Житомирській 
області Рудзіка Сергія Болеславовича. 
 
2. Нагородити Грамотою виконкому Коростенської міської ради співробітників 
та ветеранів пожежної охорони: 
 
2.1. Ходаківського Сергія Івановича – начальника варти 49-ї професійної 
пожежної частини м. Коростеня; 
 

Про нагородження Почесною грамотою виконкому 
Коростенської міської ради начальника 
Коростенського районного відділу УМНС України 
в Житомирській області Рудзіка С.Б., Грамотою 
виконкому Коростенської міської ради 
співробітників та ветеранів пожежної охорони 
 



  

2.2. Бреуса Юрія Петровича – водія 8-ї самостійної державної пожежної 
частини м. Коростеня;  
 
2.3. Шевчука Едуарда Анатолійовича – старшого пожежного 8-ї самостійної 
державної пожежної частини  м. Коростеня; 
 
2.4. Якубовського Андрія Миколайовича – командира відділення – водія 8-ї 
самостійної державної пожежної частини м. Коростеня; 
 
2.5. Пархомчука Михайла Михайловича – пенсіонера пожежної охорони. 

 
     3. Відділу бухгалтерського обліку та контролю виконавчого комітету 

Коростенської міської ради виплатити грошову премію нагородженим 
Почесною грамотою виконкому Коростенської міської ради в розмірі 200 грн.,  
Грамотою виконкому Коростенської міської ради в розмірі 100 грн. кожному. 

 
 
Міський голова                                                               В. Москаленко  
                                                                 

 
                                                                                                                                              

                                                                                                                 Керуючий справами виконкому                        
                                                                                                                                                               А. Охрімчук                                                                                                            

 
Начальник відділу внутрішньої  

політики, оргроботи та контролю  
                                                                                                                                                       І.Пасічник-Прокопенко 

 
Начальник юридичного відділу                              

                                                                                                                                                           Т. Камінська 


