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П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

Про клопотання депутатів Одеської обласної ради до Президента
України, Одеської обласної військової адміністрації щодо присвоєння
звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно
командиру 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового

походу полковнику Віталію Гуляєву

З метою гідного вшанування пам’яті загиблого захисника України, що
виявив особисту  мужність  і  героїзм  у  захисті  державного  суверенітету  та
територіальної цілісності України, самовіддано служив українському народу,
відповідно  Закону  України  «Про  державні  нагороди  України»,  Указу
Президента  України  від  02  грудня  2002  року  №  1114/2002  «Про  звання
Герой України»,  керуючись  статтею  43  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Схвалити  текст  клопотання  депутатів  Одеської  обласної  ради  до
Президента  України,  Одеської  обласної  військової  адміністрації  щодо
присвоєння  звання  Герой  України  з  удостоєнням  ордена  «Золота  Зірка»
посмертно  командиру  28-ї  окремої  механізованої  бригади  імені  Лицарів
Зимового походу полковнику Віталію Гуляєву (додається). 

2.  Надіслати  вказане  клопотання  до  Президента  України,  Одеської
обласної військової адміністрації.

Проєкт рішення підготовлено
та  внесено  депутатською
фракцією «СЛУГА НАРОДУ»



Додаток 
до рішення обласної ради 
від _________  2022 року
№ _________  - VIII

КЛОПОТАННЯ
депутатів Одеської обласної ради до Президента України, 

Одеської обласної військової адміністрації щодо присвоєння звання Герой
України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно командиру 28-ї

окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу полковнику
Віталію Гуляєву

Триває  героїчна  боротьба  українського  народу  проти  російських
окупантів. російська федерація щодня нищить наші міста і села, вбиває мирних
людей, хоче стерти з лиця землі все українське. Найкращі з кращих падають від
куль,  грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і  містах
звучать слова: «Герої не вмирають!».

23 липня, захищаючи Україну, героїчно загинув командир 28-ї окремої
механізованої  бригади  імені  Лицарів  Зимового  походу  полковник  Віталій
Анатолійович  Гуляєв  –  відмінний  офіцер  із  сучасним  складом  мислення,
простий  і  людяний,  справжній  професіонал,  який  жив  бажанням  звільняти
Україну до останнього метра.

З  лютого  2022  року,  з  початком  військового  вторгнення  російської
федерації в Україну, Віталій Гуляєв на чолі 28 ОМБр перебував на передовій,
зупиняючи просування російських військ на півдні України.

Під  його  командуванням  28-ма окрема  механізована  бригада  імені
Лицарів Зимового походу відбивала спроби росіян висадитись на Одещині та
Миколаївщині, зупинила наступ на Миколаїв та почала очищати від окупантів
Миколаївщину та Херсонщину. 

Одещина низько вклоняється герою, який віддав своє життя, захищаючи
південь України.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про державні нагороди України»
вищим ступенем відзнаки в Україні є звання Герой України.

Віталій Гуляєв віддав своє життя за кожного українця, який бажає жити у
вільній  та  демократичній  країні,  тож  почесне  звання  Герой  України  –  це
найменше, що можна зробити в пам’ять військового та її гідного вшанування.

Враховуючи  вищезазначене,  ми,  депутати  Одеської  обласної  ради,
звертаємось  з  проханням  розглянути  відповідно  до  чинного  законодавства
України  питання  присвоєння  звання  Герой  України  з  удостоєнням  ордена
«Золота  Зірка»  посмертно  громадянину  України, командиру  28-ї  окремої
механізованої  бригади  імені  Лицарів  Зимового  походу  полковнику  Віталію
Гуляєву, що  виявив  особисту  мужність  і  героїзм  у  захисті  державного
суверенітету  та  територіальної  цілісності  України  та  самовіддано  служив
українському народу.

Слава Україні! Героям слава!



Пояснювальна записка до проєкту рішення Одеської обласної ради
«Про клопотання депутатів Одеської обласної ради до Президента

України, Одеської обласної військової адміністрації щодо присвоєння
звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно
командиру 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового

походу полковнику Віталію Гуляєву

Триває  героїчна  боротьба  українського  народу  проти  російської
агресії.  російська  федерація  на  очах  усього  світу  продовжує  здійснювати
військові злочини та злочини проти людства. 

23 липня, захищаючи Україну, героїчно загинув командир 28-ї окремої
механізованої  бригади  імені  Лицарів  Зимового  походу  полковник  Віталій
Анатолійович  Гуляєв  –  відмінний  офіцер  із  сучасним  складом  мислення,
простий і  людяний,  справжній професіонал, який жив бажанням звільняти
Україну до останнього метра.

Зазначений  проєкт  рішення  є  клопотанням  перед  уповноваженими
суб’єктами  владних  повноважень  розглянути  відповідно  до  чинного
законодавства  України  питання  присвоєння  звання  Герой  України  з
удостоєнням  ордена  «Золота  Зірка»  посмертно  громадянину  України,
командиру  28-ї  окремої  механізованої  бригади  імені  Лицарів  Зимового
походу полковнику Віталію Гуляєву, що виявив особисту мужність і героїзм
у захисті  державного суверенітету та територіальної  цілісності  України та
самовіддано служив українському народу.


