УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 12.09.2019

м. Бурштин

№ 565

Про нагородження

Відповідно до статті 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 » :
1.Фінансовому відділу міської ради (О.Петровська) профінансувати розпорядника в
сумі 4999(чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто дев’ять ) грн.94 коп
2.Головному бухгалтеру бухгалтерської служби міської ради (І.Федунків) провести
відповідні розрахунки для придбання сувенірної продукції на суму 4999(чотири тисячі
дев’ятсот дев’яносто дев’ять ) грн.94 коп.
3.Нагородити пам’ятним знаком(сувенірна продукція) з нагоди Дня міста 22.09.2019
року:
Іванців Галину Петрівну, вчителя ЗОШ №3.
За сумлінну працю, високий професіоналізм та досягнуті успіхи у справі навчання і
виховання підростаючого покоління .
Ленько Галину Любомирівну, бухгалтера відділу освіти.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм .
Олійник Ольгу Миколаївну, директора Бурштинської гімназії.
За сумлінну працю, високий професіоналізм та досягнуті успіхи у справі навчання і
виховання підростаючого покоління .
Данилюк Богдану Антонівну, завідувача ДНЗ №3.
За сумлінну працю, високий професіоналізм та досягнуті успіхи у справі навчання і
виховання підростаючого покоління .
Ємбрик Марію Михайлівну,викладача Буштинського енергетичного коледжу ІФНТУНГ
За сумлінну багаторічну працю, високий рівень професійної майстерності в галузі освіти .
Гунько Ольгу Богданівну, лікаря-офтальмолога КО «Бурштинська центральна міська
лікарня»
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у
розвиток галузі медицини .

Раврик Галину Степанівну, сестра медична загальної практики сімейної медицини
комунального некомерційного підприємства « Бурштинський міський Центр первинної
медико-санітарної допомоги » Бурштинської міської ради Івано-Франківської області.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у
розвиток галузі медицини .
Іваськіва Степана Олексійовича, викладача музичної школи.
За вагомий особистий внесок у культурний розвиток міста, високий професіоналізм .
Горбачевського Андрія Зіновійовича, приватного підприємця.
За плідну співпрацю з органами місцевого самоврядування на користь громади .
Петрів Ольгу Любомирівну, приватного підприємця.
За плідну співпрацю з органами місцевого самоврядування на користь громади.
П'єкну Тетяну Михайлівну, майстра дільниці по вивезенню ТПВ ЖЕГ.
За багаторічну сумлінну працю в галузі ЖКГ, високий професіоналізм .
Марка Руслана Ярославовича, електрозварника КП «Житловик».
За багаторічну сумлінну працю в галузі ЖКГ, високий професіоналізм .
Рябка Івана Семеновича, вчителя фізичної культури БЕК ІФНТУНГ.
За високі спортивні досягнення, вагомий внесок у популяризацію фізичної культури і
спорту.
Куп`яка Петра Івановича, вчителя фізичної культури ЗОШ №2.
За високі спортивні досягнення, вагомий внесок у популяризацію фізичної культури і
спорту .
Боєчка Володимира Адамовича, учасник АТО.
За мужність, самовідданість, відвагу під час виконання військового обов’язку,
високий патріотизм .
Копчинського Йосифа Степановича, активного громадського діяча.
За багаторічну працю в галузі енергетики активну громадську діяльність .
Волинця Віктора Степановича, керівника департаменту із сервісу ДТЕК Бурштинська
ТЕС.
За плідну співпрацю з органами місцевого самоврядування на користь громади, високий
професіоналізм, мужність і патріотизм .
Козар Марію Степанівну, начальника у справах молоді і спорту .
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний внесок у розвиток
молодіжного руху, фізичної культури і спорту .
Стельмах Людмилу Іванівну, викладача Бурштинського торговельно-економічного
коледж. Київського національного торговельно-економічного університету ...
За сумлінну багаторічну працю, високий рівень професійної майстерності в галузі освіти .
4.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н. Кицелу.

Міський голова

Роксолана Джура

