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УКРАЇНА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

*8-09-41018
м зюр

м. Володимир - Волинський

Про нагородження
до Дня працівників освіти

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Враховуючи клопотання начальника управління освіти, молоді та спорту
Петрука В.М. від 21.09.2018 року М 843/01-11, керуючись п.13, п.2О 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 року Ле 21/20:

1. За плідну педагогічну діяльність, досягнуті успіхи у справі навчання та
виховання підростаючого покоління та з нагоди професійного свята - Дня
працівників освіти оголосити Подяку міського голови та нагородити грошовою
премією в розмірі 248 (двісті сорок вісім) грн. 45 коп. з нарахуваннями
кожному:

БОНДАР
Ірину Петрівну

ВЕЛІЧ
Галину Вікторівну

ВІЖАНСЬКУ
Тетяну Василівну

ГОЛЯЧУК
Наталію Дмитрівну

майстра виробничого навчання
Міжшкільного навчально - виробничого
комбінату

вихователя спеціальної загальноосвітньої
школи - інтернату

І

- ІН ступенів

заступника директора 3 навчально м
виховної роботи
спеціалізованої школи - інтернатуІ
- ПІ ступенів«Центр освіти та соціально - педагогічноїпідтримки»

педагога и організатора
гімназії імені Олександра Цинкалоізського



ДАЦЮКА
Ігоря Васильовича

ДУКЕЛЬСЬКУ
Світлану Миколаївну

КАРКУШЕВСЬКОГО
Леоніда Євгеновича

КОРЖАН
Ірину Михайлівну

ЛОПУШАНСЬКУ
Віту Петрівну

ЛЮБОХИНЕЦЬ
Ларису Анатоліївну

МАТІ/ІІІІЕЙКО
Таїсііо Миколаївну

НОВОСАД
ВалентинуМиколаївну

ПЛИСЮКА
Олександра Орестовича

ПОЛЯНСЬКУ
Світлану Павлівну

САПЕЛЯК
Ірину Вікторівну

СПІВАК
Ірину Романівну

Х

керівника фізичного виховання
Володимир - Волинськогоагротехнічного коледжу

викладача спецпредметів
Володимир - Волинського вищого
професійного училища

тренера - викладачадитячо -
юнацької спортивної школи

вихователя
дошкільного навчального закладуМ

1

«Дзвіночок»

вчителя початкових класів
загальноосвітньої школи І - ІІІ

ступенів

М 1

вчителя української мови та літератури

навчально - виховного комплексу
«Загальноосвітня школи І - ІІІ

ступенів
МА З

- ліцей»
вчителя української мови та літератури
загальноосвітньої школи І -ІІІ ступенів
М: 5 імені Анатолія Кореневського

керівника гуртка
Центру позашкільної освіти

вчителя біології
загальноосвітньої школи І -ІІІ ступенів
М 2

вихователя
дошкільного навчального закладу Ма 7

«Волиняночка»

вихователя
дошкільного навчального закладу Ле 8

«Вишиванка»

вихователя - методистадошкільного навчального закладуМ 2

«Казка»



ШАХРАЮКА - викладача психологіїБогдана Степановича Вищого комунального навчального
закладу
«Володимир - Волинський педагогічний
коледж ім. А.ІО. Кримського»

2. Виділити з цільового фонду міської ради кошти в сумі 4223 (Чотири
тисячі двісті двадцять три) грн. 65 коп. з нарахуваннями.З. 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 гюкладаю на себе.

Секретар міської
заступник міськог
Грищук 357 08 О.М. Свідерський


