УКРАЇ НА
КОСТОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
Сьоме скликання
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної ради

№М

від «0 ^ » грудня 2018 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 безкорисливу соціально спрямовану діяльність, свідому громадянську
позицію, сприяння розвиткові волонтерського руху в Костопільському районі та з нагоди
Міжнародного дня волонтерів нагородити Почесними грамотами районної ради:
- Кальчук Ніну Василівну - волонтера, педагога-організатора Костопільської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2;
- Праск Анжелу Василівну - волонтера, головного спеціаліста сектору управління
персоналом апарату Костопільської районної державної адміністрації;
- Токарчук Олену Миколаївну - волонтера, керуючу магазином «РЇЮБТСЖ»;
- Кузьмич Галину Петрівну - волонтера, кондитера ПСК «Комбінат громадського
харчування»;
- Воробей Олександра Івановича - волонтера;
- Боровець Миколу Филимоновича - волонтера.
2. За активну підтримку волонтерського руху, організацію та проведення
благодійних ярмарків, концертів в Костопільському районі для матеріальної та моральної
допомоги учасникам операції об’єднаних сил нагородити Почесними грамотами районної
ради:
- Єріну Ольгу Володимирівну - волонтера, помічника вихователя Костопільського
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №4 «Берізка» компенсуючого типу;
- Бирду Лілію Олександрівну - волонтера, заступника директора з навчальновиховної роботи Костопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І
ступеня - гімназія ім. Т.Г. Шевченка».
3. Преміювати Кальчук Н.В., Праск А.В., Токарчук О.М., Кузьмич Г.П., Воробей
О.І., Боровець М.Ф. Єріну О.В. та Бирду Л.О. 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.
4. Відділенню № 118/17 АБ «УКРГАЗБАНК» (м.Костопіль, вул. Грушевського,12)
після прийняття та зарахування на рахунок вищевизначених коштів забезпечити проведення
нагородженим, зазначених в даному розпорядженні, виплат на підставі представлення ними
копій даного розпорядження, паспорту та ідентифікації його коду.
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