УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
Сьоме скликання
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної ради
від

» червня 2019 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 самовіддане служіння українському народу, патріотизм, боротьбу за
суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України, проявлені під час бойових дій
на Сході України та з нагоди Дня Конституції України нагородити Почесною грамотою
районної ради:
- Богдана Андрія Олексійовича - учасника бойових дій.
2. За сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у розбудову та
забезпечення стабільного функціонування системи надання безоплатної вторинної правової
допомоги у Костопільському районі та з нагоди Дня Конституції України нагородити
Почесною грамотою районної ради:
- Яскал Ірину Петрівну - головного спеціаліста відділу «Костопільське бюро
правової допомоги» Рівненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги.
3. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадянську
позицію, безпосередню участь в суспільному та культурному житті Костопільського району
та з нагоди Дня Конституції України нагородити Почесними грамотами районної ради:
-М арач Ірину Володимирівну - завідувача відділу Костопільського будинку
школярів та юнацтва;
-Гризовського Івана Степановича — енергетика відділення № 1 цеху
деревостружкової продукції ТОВ «Свиспан Лімітед»;
-Гаврилюк Наталію Борисівну - заступника директора з виховної роботи
Маломидської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Костопільської районної ради,
волонтера;
- Овдійчук Юлію Юріївну - вчителя початкових класів Костопільської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Костопільської районної ради;
- Дікала Олександра Омеляновича - водія ПП «Метизич», волонтера.
4. Преміювати Богдана А.О., Яскал І.П., Марач І.В., Гризовського І.С., Гаврилюк Н.Б.,
Овдійчук Ю.Ю. та Дікала О.О. 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 2019-2020 роки.
Нарахування прибуткового податку та військового збору на суми премій провести
за рахунок коштів, затверджених в кошторисі районної ради.
5. Відділенню № 118/17 АБ «УКРГАЗБАНК» (м.Костопіль, вул. Грушевського,12)
після прийняття та зарахування на рахунок вище визначених коштів забезпечити проведення
нагородженим, зазначених в цьому р<
т на підставі представлення ними
копій цього розпорядження, паспорту
і коду.

Голова районної ради
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