ІІ

УКРАЇНА

ЛОЗІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 19 квітня 2016 року .
Про відзначення лозівчан
ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Керуючись п.4 власних повноважень ст. 28 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, Положенням про Почесну грамоту та
Подяку Лозівської міської ради, затвердженого рішенням виконкому
27.12.z011 року № 1099, Програмою відзначення міжнародних, державних і
професійних свят, пам ятних дат, історичних подій, які мають
загальнодержавне та регіональне значення, ювілеїв і вшанування пам’яті
видатних людей м. Лозова на 2016 рік, затвердженої рішенням ХСІ сесії VI
скликання міської ради від 24.09.2015 року № 1473, враховуючи подання
начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради
та голови Лозівського об’єднання «Союз Чорнобиль України», виконавчий
комітет міської ради
ВИРІШИВ:

1. Нагородити Почесними грамотами та відзначити Подяками
Лозівської міської ради лозівчан ліквідаторів аварії на ЧАЕС (згідно з
додатком!
2. Виділити кошти для придбання кошика квітів в сумі 300,00 грн.
3. Фінансовому управлінню Лозівської міської ради (Мосенцева Т.С.)
профінансувати відділ з бухгалтерського обліку та звітності апарату
виконавчого комітету на суму 300,00 грн. за рахунок коштів, передбачених
Програмою відзначення міжнародних, державних і професійних свят,
пам’ятних дат, історичних подій, які мають загальнодержавне та
регіональне значення, ювілеїв і вшанування пам’яті видатних людей м.
Лозова на 2016 рік.
4. Відділу з питань діловодства, організаційного забезпечення та
звернень громадян апарату виконавчого комітету міської ради (Прасол
О.О.) забезпечити виготовлення та вручення Почесних грамот та Подяк.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу
з питань діловодства, організаційного забезпечення та звернень громадян
апарату виконавчого комітету міської ради Прасол О.О.

Міський голова
Прасол, 2-5 8-(

С.В.Зеленський
О.М.Жидков
Т.С. Мосенцева
О.С.Степанова
Л.А.Шульгінова<2<^

Додаток
до рішення виконкому
від
к 2016 р. №

СПИСОК
для нагородження Почесними грамотами та Подяками
міської ради лозівчан ліквідаторів аварії на ЧАБС
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Прізвище, ім'я, по батькові

Відзнака

Дяченко
Олександр Миколайович
Єршов
Сергій Антонович
Яворін
Юрій Володимирович
Антонов
Володимир Георгійович
Денисюк
Микола Петрович
Колісник
Сергій Вікторович

Почесна грамота

Керуючий справами
виконавчого комітету
міської ради

Почесна грамота
Почесна грамота
Подяка
Подяка
Подяка

Ю.В.Кушнір

. .

