
 

                                                                                     
                                                         УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                              Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
Від 24.09.2021                                         м. Бурштин                                                          № 570 

  

 

Про  нагородження 

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись 

рішенням міської ради від 11.12.2020 № 19/2-20 «Про затвердження  Програми фінансового 

забезпечення нагородження відзнаками та грошовими винагородами  Бурштинської міської 

ради  на 2021–2025 роки » та з нагоди святкування Дня міста : 

1.Нагородити Грамотою Бурштинської міської ради   мешканців міста Бурштин:  

Бозененкова  Ігоря Івановича, директора Бурштинської ТЕС; 

Коробаня Миколу Петровича, депутата Бурштинської міської ради; 

отця –декана Дмитра,  Бурштинського деканату УГКЦ; 

Шабалу Тетяну Олегівну, заступника головного лікаря КНП «Бурштинська міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги»; 

Маркіну Ірину Володимирівну, головну медичну сестру КНП «Бурштинська міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги»; 

Савчака Зеновія Івановича, завідувача поліклінічного відділення КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня»; 

Архитка Любомира Івановича, лікаря-уролога поліклінічного відділення  КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня»; 

Гаврилюк Оксану Богданівну, старшого інспектора  з кадрів відділу кадрів  КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня»; 

Ковалишин Лілію Романівну, вчителя української мови  та літератури Бурштинської 

гімназії №1; 

Гураєвську Тетяну Петрівну, вихователя Бурштинського ДНЗ №2 «Берізка»; 

Назар Тетяну Тадеївну, головного бухгалтера Задністрянського ліцею та Бовшівської 

гімназії; 

Гусєву Оксану Василівну, вчителя англійської мови Бурштинського ліцею №2; 

Ватаманюка Любомира Богдановича, директора Будинку культури імені Т.Г.Шевченка; 

Цюпиру  Марію Богданівну, головного бібліографа Бурштинської міської бібліотеки для 

дітей; 

Крутиголову Ігоря Теодозійовича – викладача Бурштинської міської ДМШ; 

Хамелка Василя Олеговича, начальника відділу з реалізації теплової енергії та послуг 

ДТЕК Бурштинської ТЕС; 



Попович Лесю Андріївну, провідного фахівця відділу з реалізації теплової енергії та послуг 

ДТЕК Бурштинської ТЕС; 

Витриховського Ростислава Івановича, менеджера  із взаємодії з місцевими органами 

влади; 

Макар Марію Ігорівну, викладача туризму ВСП «Бурштинський торгівельно-економічний 

фаховий коледж Київського національного  торгівельно-економічного університету»; 

Залінську Світлану Василівну, помічника директора з кадрової роботи Бурштинського 

енергетичного коледжу; 

Кирильчука Володимира Миколайовича , приватного підприємця; 

Остап`юк Галину Володимирівну, приватного підприємця; 

Пархуця Михайла Ярославовича , приватного підприємця; 

Грицюка Віталія Володимировича, громадського активіста; 

Дулика Ігоря Остаповича, депутата Бурштинської міської ради; 

Кунів Ірину Михайлівну, заступника начальника відділу «ЦНАП»; 

Ковальчук Оксану Василівну, завідувача сектору доходів та економічного аналізу 

фінансового відділу ;  

Бігуна Миколу Івановича, монтажника зовнішніх трубопроводів КП «Житловик»; 

Крупу Романа Юрієвича, електрогазозварника дільниці з ремонту  і обслуговування 

теплових мереж КП «Житловик»; 

Вульчина Ігоря Михайловича , інженера –технолога дільниці ФОС  КП «Житловик»; 

 

2.Фінансовому відділу міської ради (О.Петровська) профінансувати кошти в сумі 1800 

(одна  тисяча вісімсот) грн. 

 

3.Головному бухгалтеру бухгалтерської служби міської ради (О.Тріщук ) провести 

відповідні розрахунки для: 

- придбання квітів для нагородження та на суму 1800 (одна  тисяча вісімсот) грн. 

 

4.Відділу кадрової роботи та військового обліку (І.Фітак) підготувати Грамоти для 

нагородження. 

 

5.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.Чуйка.  

 

 

 

 

Міський голова                                                                                         Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 


