УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
Сьоме скликання
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної ради

від «45» серпня 2017 року

№ *//£>

Про нагородження Почесною грамотою
Костопільської районної ради
Відповідно до Положення про Почесну грамоту, Грамоту, Подяку та
цінний подарунок Костопільської районної ради, затвердженого рішенням
районної ради від 06.04.2012 року № 276 зі змінами:
1. За активну громадську позицію, високий професіоналізм, людяність і
жертовність, важливий внесок у консолідацію українського народу навколо ідеї
захисту і зміцнення державності та з нагоди Дня Незалежності України
нагородити Почесними грамотами районної ради:
-Вітковську Жанну Іванівну головного бухгалтера ДП
«Костопільський лісгосп»;
-Малишевського Адама Леонідовича - приватного підприємця;
-Барановіч Оксану Ігорівну - приватного підприємця;
-Юхневич Аллу Василівну - приватного підприємця;
-Очко Миколу Петровича - викладача Деражненської дитячої музичної
школи, учасника АТО;
-Харченко Ольгу Миколаївну - ветерана Української Повстанської
Армії;
-Алексєйчука Андрія Петровича
- директора Костопільського
будівельно-технологічного коледжу Національного університету водного
господарства та природокористування;
-Горбову Юлію Володимирівну - голову ГО «Великомидська
спільнота»;
-Ткачука Петра Корнійовича - депутата Костопільської районної ради;
-Гамулу Миколу
Миколайовича
головного
спеціаліста
мобілізаційного відділення
Костопільського
районного
військового
комісаріату;
-Козак Жанну Вікторівну - вчителя початкових класів Костопільської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2;
-Соломай Людмилу Василівну - прийомну матір;

-Бондара Віктора Олександровича - учасника ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС І категорії, голову ГО «Об’єднання учасників ліквідації аварії
наЧАЕС»;
-Басюка Михайла Ярославовича - майстра дільниці сортування ТзОВ
«Костопільський фанерний завод», учасника АТО;
-Білана Віктора Михайловича - директора «ТОВ Агро Рівне».
2.
Преміювати Вітковську Ж.І., Малишевського А.Л., Барановіч О
Юхневич А.В., Очко М.П., Харченко О.М., Алексєйчука А.П., Горбову Ю.В.,
Ткачука П.К., Гамулу М.М., Козак Ж.В., Соломай Л.В., Бондара В.О.,
Басюка М.Я. та Білана В.М. грошовими виплатами в сумі 300 грн. кожного,
передбаченими програмою заходів з відзначення державних та професійних
свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Костопільським районом на
2016-2018 роки.
Нарахування прибуткового податку та військового збору на суми премій
провести за рахунок коштів, затверджених в кошторисі районної ради.
3.Відділенню №
118/17
АБ
«УКРГАЗБАНК»
(м.Костопіль,
вул. Грушевського,12) після прийняття та зарахування на рахунок вище
визначених коштів забезпечити проведення нагородженим, зазначених в
даному розпорядженні, виплат на підставі представлення ними копій даного
розпорядження, паспорту та ідентифікаційного

Голова районної ради

С.М. Ткачук

