
 

                                                                                   
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                              Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
Від  17.12.2019                                       м.Бурштин                                                    №791 

 

 

Про нагородження з нагоди  

Дня енергетика 

 

 

         Розглянувши звернення адміністрації ДТЕК Бурштинська ТЕС від 11.12.2019 року, 

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 святкування Дня енергетика: 

1.Нагородити  грамотою Бурштинської міської ради працівників ДТЕК 

Бурштинська ТЕС згідно з додатком. 

           2.Виділити кошти в сумі 5600 (п’ять тисяч шістсот) Попику Тарасу Дмитровичу для 

нагородження  працівників ДТЕК Бурштинська ТЕС. 

           3.Фінансовому відділу міської ради (О.Петровська) профінансувати кошти в сумі 

8280   ( вісім тисячі двісті вісімдесят ) грн. 

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

відповідні розрахунки для : 

          - нагородження на суму 5600 ( п’ять  тисяч шістсот ) грн. 

          - придбання квітів для нагородження на суму 2680 ( дві тисячі шістсот вісімдесят) 

грн.. 

           5.Сектору кадрової роботи міської ради (І.Фітак) підготувати грамоти для 

нагородження. 

           6.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Кицелу.  

 

 

 

  

Перший заступник міського голови                                                        Володимир Гулик 

 

 



                                                     Додаток 

до розпорядження міського голови 

                                                                                             від ___________року № _______ 

 

 

 

 

Список 
працівників ДТЕК Бурштинська ТЕС 

 

 

1.Михашула Володимир Зіновійович, машиніст бульдозера 5 розряду цеху 

теплопостачання та підземних комунікацій; 

2.Романів Андрій Петрович, машиніст бульдозера 6 розряду цеху теплопостачання та 

підземних комунікацій ;  

3.Попик Тарас Дмитрович, головний фахівець служби діагностики та контролю ремонтів 

департаменту з планування ремонтів та управління надійності;   

4. Білецький Роман Миколайович, електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 6 

розряду електричного цеху; 

5. Кравець Петро Михайлович, апаратник з приготування хімреагентів 3 групи хімічного 

цеху; 

6. Сьома Романа Федоровича, майстер виробничої дільниці 1  групи електричного цеху; 

7. Каспер Микола Петрович, машиніст-обхідник з турбінного устаткування 5 групи 

котлотурбінного цеху; 

8. Зорій Зеновій Михайлович, слюсар з ремонту    устаткування теплових  мереж 6 розряду 

Бурштинської дільниці котельно- ремонтного цеху  «Галременерго»; 

9. Падачук Володимир Іванович, слюсар з ремонту устаткування  котельних та 

пилопідготовчих   цехів 6 розряду Бурштинської дільниці котельно-ремонтного цеху 

«Галременерго»; 

10.Мединський Володимир Леоновича, слюсар з ремонту устаткування котельних та  

пилопідготовчих  цехів 6 розряду Бурштинської дільниці котельно-ремонтного цеху 

«Галременерго»;  

11.Гулій Ярослав Романович, електрогазозварника 6 розряду Бурштинської дільниці 

котельно- ремонтного цеху  «Галременерго»; 

12.Сенко Юрій Романович,  машиніст землесосного  плаваючого несамохідного снаряда 5 

розряду цеху теплопостачання  та підземних комунікацій; 

13.Сабадах Володимир Іванович , машиніст землесосного  плаваючого несамохідного 

снаряда 5 розряду цеху теплопостачання  та підземних комунікацій; 

14.Боднар Олексій Іванович, машиніст електричного устаткування землесосних 

плаваючих несамохідних снарядів та грунтонасосних  установок 5 розряду цеху 

теплопостачання  та підземних комунікацій; 

 

 

 

 

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради                                                                                     Н.Кицела 

 

 

 

 


