
                                                                                     
 

 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
Від  12.03.2020                                        м.Бурштин                                              № 138 

 

 

Про  виділення коштів з нагоди святкування 

Дня працівників житлово-комунального  

господарства і побутового обслуговування 

 населення  

 

 

 

          Розглянувши  подання  виконуючого    директора    КП « Житловик »  В.Марчука від 

11.03.2020року № 54, відповідно до  статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», згідно рішенням міської ради від 27.11.2019 року № 20/84-19 

«Про затвердження  Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками та 

грошовими винагородами  Бурштинської міської ради  на 2020 рік та з нагоди святкування 

15.03.2020 року Дня працівника житлово-комунального господарства і побутового 

обслуговування населення: 

 

         1.Нагородити грамотою Бурштинської міської ради та грошовою винагородою в сумі 

300 гривень кожному працівників КП «Житловик» з нагоди Дня працівника житлово-

комунального господарства і побутового обслуговування населення (згідно з 

додатком). 

         2.Фінансовому відділу міської ради (О.Петровська) профінансувати розпорядника 

коштів в сумі 3000 (три тисячі)  грн. 

         3. Головному бухгалтеру міської ради (І.Федунків) провести відповідні розрахунки 

для нагородження працівників КП «Житловик» в сумі 3000 (три тисячі)  грн. . 

         4.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Н.Кицелу. 

 

 

 

 

 

     Міський голова                                                                                        Роксолана Джура 



                                                                                                                                               

                                             Додаток 

до розпорядження міського голови 

                                                                        від 12.03.2020 р. №  138 

 

 

 

 

Список 
працівників КП «Житловик» для нагородження грамотою міського голови 

 з нагоди святкування Дня працівника житлово-комунального господарства  

і побутового обслуговування населення 

 

 

 

1.Тецького Михайла Васильовича – водія сміттєвоза автотранспортного господарства; 

2.Марка Руслана Ярославовича – електрозварювальника дільниці з обслуговування і 

ремонту теплових мереж водо-каналізаційного господарства;  

3.Гаракевича Михайла Мироновича – слюсаря АВР дільниці з ремонту водопровідної  

мережі  водо-каналізаційного господарства; 

4.Осипенкову Марію Іванівну – робітника з озеленення господарства благоустрою; 

5.Навальну Марію Іванівну - прибиральника території господарства благоустрою; 

6.Стефанишина Ігоря Васильовича – слюсаря сантехніка 5 розряду житлово-

експлуатаційного господарства; 

7.Костіва Івана Ярославовича – водія автотранспортного господарства; 

8.Сирового Володимира Степановича – водія автотранспортного господарства ; 

9.Сикуту Івана Петровича – машиніста насосних установок ФОС водо-каналізаційного 

господарства; 

10.Доцяк Анну Василівну – секретаря-референта. 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

 діяльності виконавчих органів               Надія Кицела 

 

 

 

 

 

 

 


