УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
Сьоме скликання
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної ради

від « (У £» березня 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 багаторічну, сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий
особистий внесок у соціально-економічний розвиток району та з нагоди
Міжнародного дня прав жінок і миру нагородити Почесними грамотами районної
ради:
- Уніч Тетяну Вячеславівну - багатодітну матір;
- Улянчук Людмилу Василівну - Матір-героїню, яка народила та
виховала 9 дітей;
- Марковець
Наталію
Василівну
провідного
економіста
централізованої бухгалтерії при відділі культури та туризму Костопільської
районної державної адміністрації, народного умільця - майстра художньої
різьби з фанери;
- Думіч Людмилу Стефанівну - викладача Костопільської дитячої
школи мистецтв, керівника ансамблю скрипалів «Фантазія»;
- Гілевич Тетяну Петрівну - заступника начальника з комерційних
питань Костопільського РЕМ ПАТ «Рівнеобленерго»;
- Стригун Жанну Валентинівну - вчителя французької мови
Костопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа
І ступеня - гімназія ім. Т.Г.Шевченка»;
- Мороз Галину Євгеніївну - приватного підприємця;
- Пастернак Тетяну Андріївну - заступника головного лікаря з медичної
частини Костопільської центральної районної лікарні;
- Гуріну Валерію Вячеславівну - вихованку відділення легкої атлетики
Костопільської ДЮСШ, переможницю відкритої першості Костопільської
ДЮСШ з легкої атлетики в бігу на дистанції 300 м (кошти виплатити мамі Гуріній Людмилі Миколаївні);
- Нагорну Ольгу Анатоліївну - варника харчової сировини та продуктів
АТ «Родина»;

- Басюк Нелю Феодосіївну - начальника центральної заводської
лабораторії TOB «Свиспан Лімітед»;
- Попович
Ларису
Євстафіївну
головного
бухгалтера
ПрАТ «Костопільський завод скловиробів»;
- Нагорну Тетяну Аполінаріївну - старшого телефоніста 233
Рівненського військового полігону, учасницю антитерористичної операції;
- Марчук Марію Григорівну - заступника голови Костопільського
районного братства ОУН-УПА імені генерала-хорунжого Клима Савури;
- Деркач Наталію Миколаївну - військового обліковця Яполотської
сільської ради;
- Ткач Олену Леонідівну - військового обліковця Підлужненської
сільської ради;
- Дідовець Тамару Ананіївну - завідуючу канцелярією ДП
«Костопільське лісове господарство»;
- Савчук Валентина Іванівна - продавець ДП «Костопільське лісове
господарство».
2.
Преміювати Уніч Т.В., Улянчук Л.В., Марковець Н.В., Думіч Л
Гілевич Т.П., Стригун Ж.В., Мороз Г.Є., Пастернак Т.А., Гуріну В.В. (кошти
виплатити мамі - Гуріній Л.М.), Нагорну О.А., Басюк Н.Ф., Попович Л.Є.,
Нагорну Т.А., Марчук М.Г., Деркач Н.М., Ткач О.Л., Дідовець Т.А., Савчук ВТ.
грошовими виплатами в сумі 250 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 коду1__ / J
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