УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
Сьоме скликання
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної ради

від «Jyg » 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 сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок
справу реалізації державної молодіжної політики у Костопільському районі та з
нагоди Дня молоді нагородити Почесними грамотами районної ради:
- Корнійчука Дмитра Юрійовича - старшого лейтенанта служби
цивільного захисту, начальника караулу 19 державної пожежно-рятувальної
частини Головного управління ДСНС України у Рівненській області;
- Намісняка Юрія Олександровича - капітана, старшого офіцера
відділення призову Костопільського районного територіального центру
комплектування та соціальної підтримки Рівненської області оперативного
командування «Захід»;
- Кочеровець Анжелу Миколаївну - приватного підприємця, власницю
перукарні «Famili Beauty»;
- Диковин Ольгу Борисівну - приватного підприємця, власницю
кафе «Origami»;
- Біньковського Дмитра Руслановича - вихованця Костопільської
дитячо-юнацької спортивної школи Костопільської районної ради, чемпіона
України з греко-римської боротьби, переможця Всеукраїнських та міжнародних
турнірів з греко-римської боротьби;
- Власюка Михайла Михайловича - завідувача відділу організації
дозвілля та концертної діяльності Костопільського районного будинку
культури;
- Курганову Ольгу Валеріївну - вчителя біології Костопільської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2;

- Вовчук Тетяну Романівну - випускницю Костопільського навчальновиховного
комплексу
«Загальноосвітня
школа
І
ступеня-гімназія
ім. Т.Г. Шевченка»;
- Остапчук Аллу Ярославівну - завідувача, лікаря загальної практикисімейного лікаря Злазненської амбулаторії загальної практики-сімейної
медицини Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної
медичної допомоги» Костопільської районної ради.
2.
Преміювати Корнійчука Д.Ю., Намісняка Ю.О., Кочеровець А.М
Дикович О.Б., Біньковського Д.Р., Власюка М.М., Курганову О.В., Вовчук Т.Р.,
Остапчук А.Я. 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.
3. Відділенню №
118/17 АБ «УКРГАЗБАНК» (м.Костопіль,
вул. Грушевського,12) після прийняття та зарахування на рахунок вище
вказаних коштів забезпечити проведення нагородженим, зазначених в даному
розпорядженні, виплат на підставі представлення ними копій даного
розпорядження, паспорту та ідентифікаційного коду.

Голова районної ради

