
УКРАЇНА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКАМІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
45. О 3.419” м9 .лісів
м. Володимир-Волинський

Про відзначення з нагоди
професійного свята -
Дня бухгалтераУкраїни

Враховуючи клопотання відділу бухгалтерського обліку і звітності та
господарського забезпечення від 11.07.2016р., фінансового управління
виконавчого комітету міської ради від 11.07. 2016р. Ле1015, Володимир -Волинського об”єднаного управління Пенсійного фонду України .від 11.07.2016 р.
Ле 2248/06-20-12, ПП «Аватон» від 11.07.2016р. Ле 7, Володимир-Волинського
фонду підтримки підприємництва «Бізнес - Центр» від 10.О7.2О16р. Ле 6,
приватного підприємства «ЧІП» від 11.07.2016р. Ле91, ПрАТ «АТП - 10707» від
11.07.2016р. Ле124, дошкільного навчального закладу Ле 1 “Дзвіночок" від
12.О7.2016р. Ле 47, підприємця Гнатюк 1.1. магазин - ательє «Віра» від
12.О7.2016р., Володимир - Волинського територіального медичного обєднання від
12.О7.2016р. Ле 1396/9-216 за сумлінну працю, високий професіоналізм,
добросовісне виконання службових обов'язків та з нагоди Дня бухгалтера
України, керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування
вУкраїні”:

1.НагородитиГрамотою міської ради:

1. Башук Ларису Миколаївну - провідного економіста Володимир - Волинського
територіального медичного обїзднання

2. Віжанську Інну Миколаївну - начальника відділу бухгалтерського обліку і
звітності та господарського забезпечення - головногобухгалтера фінансового управління міськвиконкому

З-ДРУЖУК НаТаЛЇЮ ВаСИЛЇВНУ
- бухгалтера дитячого навчального закладу Ле 1

«Дзвіночок»

4. Ігнатюк Тетяну Василівну - головного спеціаліста бюджетно - фінансового
відділу Володимир - Волинського об”єднаного
управління Пенсійного фонду України

5. КОЗЗК Окса-НУ ВОЛОДИМИРЇВНУ

- головного спеціаліста відділу бухгалтерського
обліку та господарського забезпечення виконавчого
комітету міської ради
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6. Лсвицьку Ірину Валеріївну - бухгалтера магазину - ательє «Віра» підприємця

Гнатюк 1.1.

7. Лук'янчук Наталію е бухгалтера Володимир є Волинського фонду
Володимирівну підтримки підприємництва «Бізнес - Центр»

8. Маховську Ніну Василівну - головного бухгалтера приватного
підприємства «Аватон»

9. Пономарьову Олену Дмитрівну е бухгалтера ПрАТ «Володимир - Волинське
АТП - 10707»

10, Шишко Євгенію Олексіївну - бухгалтера приватного підприємства «ЧІП»

2.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступникаміського голови Кулікову Л.В.

Міський голова _
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