
 

 

 

УКРАЇНА 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН 

АРЦИЗЬКА  МІСЬКА  РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

                                                                       м. Арциз 

 

14 червня  2021 року                                                         №  152 /2021-мр 

 

Про  нагородження  з нагоди відзначення  

Дня дільничного офіцера поліції 
 

 На підставі  пункту 20  частини 4  статті   42  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», клопотання т.в.о. начальника відділення 

поліції №1 Болградського районного відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Одеській області, капітана поліції Шлапака М. від 07 

червня 2021 року №64.1/3373 та з нагоди відзначення  Дня дільничного 

офіцера поліції: 

1. Нагородити  Почесними грамотами  Арцизької міської ради за сумлінне 

ставлення до виконання службових обов’язків, високий професіоналізм і 

відповідальність, бездоганну службу, вагомий внесок у справу боротьби зі 

злочинністю та з нагоди відзначення  Дня дільничного офіцера поліції: 

- Гайдаржи Павла Андрійовича, дільничного  офіцера поліції сектору 

превенції відділення поліції №1   Болградського районного відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Одеській області, старшого 

лейтенанта поліції; 

- Каткова Олексія Євгеновича, старшого дільничного офіцера поліції 

сектору превенції відділення поліції №1 Болградського районного відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області, 

капітана поліції; 

- Бессараба  Вадима Івановича, старшого дільничного офіцера поліції 

сектору превенції відділення поліції №1 Болградського районного відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області, 

капітана поліції; 

- Жаркіх Сергія Івановича, старшого дільничного офіцера поліції сектору 

превенції відділення поліції №1 Болградського районного відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Одеській області, майора 

поліції; 

- Камбура Василя Христофоровича, старшого дільничного офіцера 

поліції сектору превенції відділення поліції №1 Болградського районного 



відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській 

області, майора поліції. 

2. Відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансово-господарського 

забезпечення міської ради витрати, пов’язані з нагородженням до Дня 

дільничного офіцера поліції, провести за рахунок коштів, передбачених 

КПКВКМБ 0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності міської  ради по КЕКВ 2210 - 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, відповідно  до кошторису 

(додається).  

3. Контроль за виконанням даного  розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Малєва О. 

 

 

Арцизький міський голова     С.ПАРПУЛАНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 


