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ВОЛОДИМИРвВОЛ ИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

т.м „іди Не му.
м вололииираволиііськии

Про вилілелііи коштів з цільового
фонду міська ради для
наіоркщжсння ...і [інпикік з ІІаІ`0дІ1
Дни будівельника

Враховуючи Клопотання Дирсд от
1<11 «Ырохіжитпобуд» 141222 від

08 08101611., голови правління прАч «Наш,[Ишцтаіїолихісьшх БВ/1М»М932 ВІД
О8.О8.20І6р., директора пп «Ліски» мід т] на ох.201ор„ директора пп
«Альянс» Хвї2 від; 080820161). циргыкціи НП «Мале підприємство
САІГГЕХМОІІГАЖ» 31376 від 03.0 7010 іиізскшра ПП «Котсдж» ЛЫІЗ від
09.08.2016р. за високу лроіросіиііу мои.- тім. „ ІПАДНу працю та а нагоди
Дня будівельника, керуючись Пшожыпшж про ііїцькнвіій фонд міської ради,
зотіісрдііссііим рішсііііям міської ради ь ,і 10 іодкпзр. м 21/ 0 та п п.13,20
ч.4. ст.42 зокоііу України «Про міоцово олдоири,.уволияв Укр ні»

1. Нагородити цдагхіотою міської піци з иру-іенням грошової премії у
озиі і24з двісті со окав0сьхіи` г 'Ыікоп кожлом :р у

Москалюка Василя Воподимировичкі - муляра КП
«Промжитпобуд»

потроиіока Анатолія Віталійовича а Уішіяра-Іцтукаїура ки
«Промжитлобуд»

ЖеншцкаМиколу Ростисііавовичц а п ГМСІІТурЗ ПрАТ «Володимира
Вопиннської вмм»
Здсбоькош Володимира Серґївьичц а хыиґочника-ііиіиовальника
ПрАТ «Вследимир-Волиніісьікої'ізмм»



поиду володимира Леонпйовичп 7 гсоляра 1111 «Піски»

Кузнєцова Миколу Олександровича а бшонника 1111 «Ліски»

Микитенка Олександра Вікторовичц а покрнхспьника пп «Альянс»

Тарасова Володимира олсксандрокииа й 110кр1вепьникаГП`І «Альянс»

Їорченюка Олені Ярославовичд 11рц111нн111<а 1111 «Мале пкдприсмогво
САНТЕХМОНТАЭК»

воигинука Володимира Во.10,1игх=11;мз11ич11 працівника 1111 «Мале
підприєиство САІПБХМОНТА>К»

Ліпейко Ларису Олександрівну й окономіога-кошторисника пп
«Котедж»

Попович Володимира ласлокина хтгопробц пп «Котедж»

Дишлюк Діну Ыщкасівну й головного оукгалтсра управління жкг і

будівництва

2. нидшити з цільового фонду хнсоко' ради кошти в сум1 3229355 1 три
'гисячі двіст двадцять дшґячь ) но.. хз коп.

з. Віддпу бухгалтсрського 061111 1 шсподарського аабсзпонсння

виконавчою комітєгу міської ра (Феидыд 11 о.; провести виплату
коштів.

4. Дане роапоряджсння винести 1111 511 палю, кження *їєрговоі сесії мгоької
ради.

5. Кончропь за виконанням даного ро ъьюрзцжеыня покласти на першого
заступника пиіського голоии Млини), ка я А.

Міський голова ._ П.Д.Саганюк
Ф1п1у1<38513


