УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
Сьоме скликання
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної ради
від 26 вересня 2017 року

№ ^ /£ 3

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 багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий
внесок у розвиток Галузі освіти Костопільщини та з нагоди Дня працівників освіти
нагородити Почесними грамотами районної ради:
- Горбатюк Людмилу Миколаївну - вчителя-ветерана;
- Прохор Раїсу Дмитрівну - вчителя-ветерана;
- Снітко Марію Василівну - вчителя-ветерана;
- Мазурчука Віктора Михайловича - вчителя-ветерана;
- Гром Людмилу Антонівну - вчителя фізики Костопільської загальноосвітньої
школи-комплексу І-ІІІ ступенів № 6;
- Кишман Ніну Леонідівну - заступника директора з навчально-виховної роботи
Мирненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;
- Левчук Тетяну Олексіївну - завідувача господарства Великолюбаської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;
- Магрело Миколу Петровича - завідувача спортивно-технічного відділу Центру
технічної творчості та комп’ютерних технологій;
- Олійник Світлану Євгеніївну -завідувача Костопільського дошкільного
навчального закладу № 4 «Берізка»;
- Михалюк Наталію Миколаївну викладача економічних дисциплін
Костопільського будівельно-технологічного коледжу НУВГП;
- Караймчука Василя Олександровича - майстра виробничого навчання по професії
«Муляр, пічник, штукатур» Костопільського будівельно-технологічного коледжу НУВГП;
2. Преміювати Горбатюк Л.М., Прохор Р.Д., Снітко М.В., Мазурчука В.М.,
ГромЛ.А., Кишман Н.Л., Левчук Т.О., Магрело М.П., Олійник С.Є., Михалюк Н.М. та
Караймчука В.О. 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

