
                                                                                     
 

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
Від 23.08.2019                                         м. Бурштин                                                    №531 

 
 

 

Про  нагородження з нагоди 

28-ої річниці Незалежності України 

 

 

        Відповідно до  статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно 

рішенням 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 

28-ої річниці Незалежності України : 

        1.Нагородити Грамотами та грошовою винагородою в розмірі 200 ( двісті) грн. кожному: 

1.Федуняка Степана Михайловича, тракториста автотранспортного господарства КП 

«Житловик» ; 

2.Вуйціва Віктора Михайловича, електрогазозварника житлово-експлуатаційного господа- 

рства КП «Житловик»; 

3.Саранчук Галину Василівну, лікаря загальної практики – сімейного лікаря КНП 

«Бурштинський міський Центр первинної медико –санітарної допомоги»; 

4.Сміха Ореста Михайловича,водія автотранспортного засобу КНП «Бурштинський міський 

Центр первинної медико –санітарної допомоги»; 

5.Александрів Наталію Петрівну, заступника директора  з науково-методичної роботи 

Бурштинської гімназії; 

6.Лащ Руслану Степанівну, заступника директора Бурштинського НВК; 

7.Лису Галину Богданівну, помічника вихователя Бурштинського ДНЗ №1; 

8.Дидик Галину Мирославівну, завідувача клубу с.Вигівка; 

9.Козуліна Вадима Миколайовича, учасника бойових дій на сході України; 

10.Ковальчука Ігоря Ігоровича, учасника бойових дій на сході України; 

11.Должикова Олександра Олександровича, учасника бойових дій на сході України; 

12.Коніва Анатолія Анатолійовича, учасника бойових  дій на сході України; 

13.Коноплю Олександра Михайловича, учасника бойових дій на сході України; 

14.Джочка Ярослава Петровича, майстра виробничого навчання Бурштинського МНВК; 

15.Кобель Марію Миколаївну, сестру медичну поліклініки КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня»; 

16.Чернегу Мар’яну Іванівну, сестру медичну перев’язочну хірургічного відділення КО 

«Бурштинська центральна міська лікарня»; 



17.Бардашевську Вікторю Василівну, бухгалтера ПК «Прометей»; 

18.Ошитка Володимира Ярославовича, активного громадського діяча.  

        2.Фінансовому відділу міської ради (О.І.Петровській) профінансувати кошти в сумі 4870 ( 

чотири тисячі вісімсот сімдесят) грн. 

        3.Головному бухгалтеру бухгалтерської служби міської ради (І.М.Федунків) провести 

відповідні розрахунки для : 

      - нагородження в сумі 3600 (три тисячі шістсот) грн.;  

      - придбання квітів для нагородження на суму 1270 (одна тисяча двісті сімдесят) грн. 

      4.Сектору кадрової роботи міської ради  підготувати Грамоти для нагородження. 

       5.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Н.Ю. Кицелу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський  голова                                                                                             Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


