УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
Сьоме скликання
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної ради
від 21 червня 2018 року

№ 130

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:
1.3а особистий внесок у реалізацію державної молодіжної політики у
Костопільському районі, активну громадську діяльність та з нагоди Дня молоді
нагородити Почесними грамотами районної ради:
- Жульжик Світлану Олександрівну — ученицю комунального закладу
«Костопільський обласний ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів фізичної культури і
спорту» (номінація «Спортивна гордість»);
- Плющ Юлію Олегівну — вчителя початкових класів Костопільського
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня — гімназія
ім.Т.Г.Шевченка» (номінація «Молодий педагог»);
- Лущик Юлію Миколаївну — приватного підприємця (номінація
«Молодий приватний підприємець»);
- Незгоду Олександру Василівну - інспектора з ювенальної превенції
сектору превенції Костопільського відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Рівненській області, старшого лейтенанта поліції
(номінація «Молодий працівник правоохоронних органів»);
- Максимчука Тараса Анатолійовича - викладача Костопільської
дитячої школи мистецтв, керівника народного аматорського духового оркестру
(номінація «Молодий талант»);
- Лотоцького Володимира Васильовича - учасника бойових дій на
Сході України (номінація «Захисник»);
- Гречко Тараса Володимировича - члена громадської ради при
Костопільській районній державній адміністрації (номінація «Молодий
громадський активіст»);
- Холодюк Вікторію Анатоліївну студентку другого курсу
відділення «Сестринська справа» Костопільської філії Рівненського державного
базового медичного коледжу (номінація «Молода надія медицини»);

- Кухарчука Сергія Миколайовича - учня 11 класу Костопільської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 (номінація «Інтелектуальна
молодь»).
2.
Преміювати Жульжик С.О., Плющ Ю.О., Лущик Ю.М., Незгоду О
Максимчука Т.А., Лотоцького В.В., Гречко Т.В., Холодюк В. А. та
Кухарчука С.М. грошовими виплатами в сумі 200 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 коду.

Голова районної ради
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