укр Iнд

ЛОЗIВСЬКА MICbKA РАДА

xApKIBcbкoi овлдстr
ВИКОНЛВЧИЙ KOMITET

рIшЕнIIя

вlд 1Qсерлня 20|6 року

у9

6/8

Про вiдзначення
з нагодн 25-i рiчнrrцi
Незалеrкностi УкраiЪи

. Керуючись п.4 власних повновaDкень ст. 28 Закону УкраТни "Лро
йсчеве tЬмоврялування в УкраiЪi", Положенrrям про Поiесну грамоry та
l lодяку Jlозlвськоl Mlcbkol ради, затвердженого рlшенItям виконавчого
{9yirTy ?Z l2,?9l!,лq*у J!! lq99,, Профамою вiдiначення мjжнародних.
державних l проQесlиних свят. пам ятнlо( дат. lсторичних подlй, якl мають
загzл.л ьнодержавне та регiональне значення, ювiлетв i вшанування пам'ятi
видатних людей м. Лбзова на 20lб piк, затвеDдкеноi рiшенirям ЛозiвськоТ
MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi Bi,li 24,09.2015 року lФ 1473, враховуючи
поданнJt секретаря Mlc_bкol ради та керlвник]в струIсгурних _ пlдрозll1лlв
виконавчого. KoMlT.eTy Jlозlвськоl_ мlсы(оl ради ..та з нагоди 2)-l рlчницl
flезалежностl у краlни, аиконавчии KoMlTeT MlcbKol ради

ВИРIШИВ:

,

l.

Нагородити Почесними грамотами та вiдзначити Подяками Лозiвськоi

р lK

4, Органiза цiйлому вiддirrv забезпечити виготовленв{ та врrtення
Почес них грам от та Подяк Лоз'iвськоi Micbkoi ради
онтроль за виконанням рlшенн я покJIасти на керуючу спDавами
'л.А.).
виконавчого
KoMlTeTy Ml cbкol
(шу льгrнову

5.к

мiськпй голова
Артошенко, 2-з2-10

с.в. зЕлЕЕськиЙ
О.М, Жпдtов
f.Ю.Iвчеrrко
Т,С. МосеIrцева
Л,П, Гол}б

а_

.Щодаток
до рiшення BrrKoHKoMy

вiд

/f

серппя 20rб року

Сппсок
для нагородженпя Почесплмп грамотамн
тд вйзначення Подякамп з нагодп
25-i рiчницi Незалоrtностi Украiпи
Прiзвпще,
пJп
iм'я та по батьковi
загDебельний
1
1

3.

.Щмiлтро

Юрiйович

Рубан
тетяна Василiвна
Багiнський
Вячеслав Владиславович

4

михайлишина
Маоина Володимирiвна

5

василенко
]рина Михайлiвна

б
7
Е.

9

ПаDамсева

олъна Анатолiiъва
Шапко
олександр
ВОЛОДИМЙDОВИЧ

ll

оксана Аяатолiiъна
Рябчш

ольiга олександрiвна

10. кооольова
t

l.

12.

13.

Теiяна Борисiвна
Петченко
Вiкторiя Леонiдiвна
Лiдiя BiKTopiBHa

на Василiвна

Вiд!пrка

Посaда

JT!

Депугат Micbкoi ради
'rDенеD-виклалач з волейболч

ДOCfir

Nз;!/f,

пОлiйЬiя,,

'

Тренер-виклалач r дзюдо ДЮСШ
<L)лlмпlD)

очесна
грамота
очесна
грамота
очесна
грамота

Начальник вiддiлу у справах
lнвалrдв та громадян, якl мають
поаво на пiльги Упсзн
Лозiвськоi MicbKoi ради
засryпнил нача,rъника вiддiJry
куль'тури Лозiвськоi MicbKoi рали
Лирекюр.Jlозiвськоi дитячоi
художньоl школи
Дирекгор ПанютинськоТ дитячоТ
м)вичноr школи

очесна
fт)амота

Завiдувач мiського цgIrJру .
пракгичноТ психологii i ёоцiальноТ
рьботи. вiдлiлу освiти Лозiвськоi
Mrcbkor ради
Бухга,rтер..цецтрал iзованоi
оухга.птерll вlдIlл освlти
лозiвськьi Micbkoi радп
Фiзична особа - пiдприемечь

очесна
грамота

Екояомiст теряторiмьнго центу

очесна
грамота

соцlального оослуговування
( надаrrня соцrалькlл( посJryг)
лозiвськоi Micbkoi ради
тник
о
соцrального

чесна
грамота
очесна
грzлмота

очесна
грамота

очесна

грzrмота

очесна
fр:лмота

центу

послчт )
Mlcbкo
авrдaюча спецвлlзованого
в lдцlленtlя соцlальноl допомоги
центру

ка

послчг )
,1,4.

тгеоненко
Ал'rна СергiiЪна

l5. теоасименко
16.

|7.

дгiна Володимирiвна
вна
iй Васильович
оденко
Микола Олександрович

л озrвськоr Mtcbl(o рали
екгор
Bcbкor Mlcbкol
((
н ектор
оз l вс ь Kol Mlc ь Kol

и

ка
одяка
дяка

ТядоБйй, учаснйГАЮ
од

сержант, учасник

чесна
грамота

19. нечrгайленко
ВОЛОДИМИD

валентинсiвич

2о, ceMeDeHKo
волоiимир

вапентинсiвич

Керуюча справамп
впкопавчого KoMiTery
АртюшеIrко Н.М

,{ф

Хfбодший

сержант, у{асник

голова мiськпайонною
товапиства B,-lTenaHiB АТо.
старЬна. лчасiик АТо

ка
чесна
грамота

Л.А. Шчльгiнова

