УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 01.07.2019

м. Бурштин

№ 432

Про нагородження з нагоди відзначення
23-ї річниці Дня Конституції України та
Дня молоді України
На виконання Указу Президента України від 24.04.2019 року № 160/2019 «Про
відзначення 23-ї річниці Дня Конституції України», відповідно до ст.. 42 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», згідно рішення міської ради від 23.02.2018 року
№ 21/46-18 «Про внесення зміни до Програми фінансового забезпечення нагородження
відзнаками та грошовими винагородами до Грамот Бурштинської міської ради та
виконавчого комітету на 2017-2019 роки» та з нагоди відзначення 23-ї річниці Дня
Конституції України та Дня молоді України :
1.Нагородити Грамотою Бурштинської міської ради та грошовою винагородою у
розмірі 500 (п’ятсот ) грн. кожному:
Редькіна Сергія Володимировича, голову молодіжної ради при Бурштинському
виконавчому комітеті;
Отця Стефанишина Миколу Володимировича, духівника ГО «Молода просвіта»;
Гураль Людмилу Богданівну - вихователя дошкільного ДНЗ №2;
2.Нагородити Грамотою Бурштинської міської ради та грошовою винагородою
розмірі 1000 ( одна тисяча ) грн. Зорій Тетяну Михайлівну – начальника відділу
культури, туризму і зовнішніх зв’язків для нагородження творчих колективів відділу
культури, туризму і зовнішніх зв’язків.
3.Нагородити Грамотою Бурштинської міської ради:
Бандуру Ірину Ігорівну, завідувача сектору ЖКГ і ОКМ виконавчого комітету
Бурштинської міської ради;
Вербового Михайла Васильовича, майстра господарства благоустрою КП «Житловик»;
Гаракевича Михайла Мироновича, слюсаря водо-каналізаційного господарства КП
«Житловик» ;
Бардашевську Галину Степанівну, начальника ЖКГ КП «Житловик» ;
Горлату Катерину Любомирівну, прибиральника території благоустрою КП
«Житловик»;
Шпирку Зіру Леонівну, фельдшера лаборанта КО «Бурштинська центральна міська
лікарня»;
Угрин-Лисоконь Наталію Богданівну, вчителя Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. №3;
Скирко Ларису Миколаївну, практичного психолога Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2;

Волошин Степана Івановича, заступника директора з навчально-виховної роботи
Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1;
Бараболюка Миколу Йосиповича,вчителя інформатики Бурштинського МНВК;
Тизьо Ганну Михайлівну, заступника директора з господарської частини
Бурштинського МНВК;
Івасютин Ірину Теодозіївну, вчителя української мови і літератури Бурштинської ЗОШ
І-ІІІ ст. №2;
Куцого Миколу Васильовича, вчителя фізичної культури та захисту Вітчизни
Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. №3;
Рик Лілію Дмитрівну, заступника з господарської діяльності Бурштинського
енергетичного коледжу ІФНТУНГ;
Сачинську Наталію Ігорівну, лікаря невролога КО «Бурштинська центральна міська
лікарня»;
Кицьку Олега Васильовича, викладача фізичного виховання Бурштинського
енергетичного коледжу ІФНТУНГ.
4.Фінансовому відділу міської ради (О.Петровська) профінансувати кошти в сумі
2960 ( дві тисячі дев’ятсот шістдесять ) грн.
5.Головному бухгалтеру бухгалтерської служби міської ради (І.Федунків) провести
відповідні розрахунки для :
- нагородження на суму 2500 (дві тисячі п’ятсот ) грн.
- придбання квітів на суму 460 ( чотириста шістдесять ) грн.
6.Сектору кадрової роботи міської ради (І.Фітак) підготувати Грамоти для
нагородження.
7.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н. Кицелу.

Міський голова

Роксолана Джура

