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ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКАМІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
41.29.08 шгжзаїдіь
м. Володимир - Волинський

Про виділення коштів
з цільового фонду
для нагородження
з нагоди Дня незалежності України

Враховуючи ПОДаННЯ головного лікаря Володимир - Волинського
територіального медичного об'єднання Клачука О.Іі`. від 20.08.2018 року
М: 1830/9-2.18, начальника управління освіти, молоді та спорту виконавчого
комітету міської ради Петрука В.М. від 13.07.2018 року Кв 659/01-11,
тимчасово виконуючого обов'язки командира військової частини А 1008
майора Якімкова А.В. від 16.08.2018 року Ле 3066, тимчасово виконуючого
обов'язки командира військової частини А 2892 підполковника
Комісарчука О.М. від 20.08.2018 року М 88/1/2642, начальника відділу
організаційно - аналітичної роботи Ліщук 1.С. від 21.08.2018 року та 22.08.2018
року, керуючись п.13, п.20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Положенням про Цільовий фонд Володимир-
Волинської міської ради, затвердженим рішенням міської ради від 19.10.2012
рОКуМЗІ/ЗО:

1. За заслуги перед міською громадою та з нагоди Дня незалежності
України нагородити Почесною грамотою міського голови та грошовою
премією в розмірі 372 (триста сімдесят дві) грн. 67 коп. з нарахуваннями:

БОГАЙЧУК - голову Володимир - Волинської
Світлану Анатоліївну міської добровільної організації

«Спілка Чорнобиль»

ЗДЕБСЬКОГО - командира роти вогневої підтримки
Олега Володимировича мотопіхотного батальйону військової

частини А 1008,
капітана

КАШУБСЬКОГО - вчителя англійської мови
Віталія Віталійовича гімназії ім. Одинкаловського



МАРТИНЮКА - ветерана визвольних змагань
Петра Пилиповича українського народу,

станичного
Володимир - Волинської
міськрайонної організації
Братства ветеранів ОУН УПА
Волинського краю
імені полковника Клима Савура

УСТЕНКА - начальника
Григорія Вікторовича інформаційно е аналітичної групи

штабу військової частини А 2892,
лейтенанта

ШАФАТИНСЬКУ - сестру медичну відділення
Тетяну Ростиславівну анестезіології і інтенсивної терапії

Володимир- Волинського
територіального медичного об'єднання

2. Виділити з цільового фонду міської ради кошти в сумі 2236 (дві тисячі
двісті тридцять шість) грн. 02 коп. з нарахуваннями.

3. Відділу бухгалтерського обліку і господарського забезпечення
виконавчого комітету міської ради (Фейдак Л.О.) здійснити виплату.

4. Дане розпорядження винести на затвердження чергової сесії міської
ради.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської

ЗАГАЛЬНИЙ
оваыддіп П.Д. Саганюк


