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Про вiдзяачення
з наголи Щня фiзичяоi кульryри
КеолTочись п.4 власних повноважень ст. 28 Закону УкраТни "Про
мiсцеве Ъlл,lоврядуван ня в YKpaiHi". Положенняv про Почесну грzrмоry rа
Подяку Лозiв'ськоТ vicbKoT ради. зqтвердженою. рlшенням виконавчою
KoMiTe-ry 27.12.20l l. року N,l |0q9._ Програмою вiдзначення мlжнародних.
_lержавни\ l професlйних. свя]. паlм ятних дат. lсторичних подlи. якl мають
заl аjьнодеDжавне tа Dегrонilльне значеннJI. ювlлеlв l вшанування пilм ятl
видатн}fх,liюдей м. Лозова на 20lб piK, затвердженоТ рiшен-ням Лозiвськоi
чiськоТ ради Харкiвськоi обласr i Bi:i 24.09.2015 року Nt Jл473, враховуючи
полання начальника управлiння у.с,пра9а.х молодi та спорту iагамули.О.М. ra
l нагоди лня Фlзиtiноl культ)?и в yKpalHI, виконавчии KoMlTeT Mlcbкol ради

ВИРIШИВ:

, l. Нагородити ,Почесними грамотаvи Лозiвськоi vicbKoT ради кращих

працlвлникlв у галузl Фlзичноl культри та слорту (додасться)
a. !5!дlлиlи кош] и для придОання KBlTlB в cylltl J00.00 гDн.

J.Фiнансовому улравлiнню Лоliвськоi
,.
профlнансуваIи
.вiддiл.-з
$хгалтерського
(l оrryб
Л.П.) йа cyvy
9!I9!99]9ro комlгету
llрограмою
вiдзначення.
I:q.lp.i:9|.I*

мiсьiоi рали Мосеншева Т.С.)
_облiку'та звiтностi алараry
300.0О грн. .ta рж}нок коштlв,
мiжнароЪних. '
i
проФесIини\ свя l-, пам-ятних дат. iсrоричнЙх подiй,лёржавних
яhl
маюlь
Jагал ьнодержавне та регiона_льне знач."rrя. bBi,:iei,i i'вЙнування
пам.rтi
ви_]а tних людей м. Ло{ова на 20lб niK
4. орlанiзаuiйноrтч вiплiпч iiбезлечити вигоговлення la вррен}tя
По_ч еся й х_гр_а м о г Лозiвськоi''м icbKbj
рЪдЙ.
). конгроль за виконання!.t.рiше.ння
на_ кер)ючу справами
виконавчого KoMiTeTy мiёькоi покласти
-n.A.),
paii " Фу;;ilЙвi

мiський голова
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с.в. зЕлЕнськиЙ
ff.Ю.Iвчепко
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Т-С, Мосеuцева
Л.П, Голуб

Список

Додаток
до рiшення виконкому
вiц1!! серпня ZOlб року re
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для нагородrкення Почесними грамотами
фiзичноi кульryрн в YKpaiHi

з наголrr ,Щня
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Прiзвцще,
iм'я та по баr,ьковi

Холодинський
Олександр
Володим
вич
Лученцов
Се и
Зотова
тетяна Пашiвна
Молодан
олек
олексiйович
Чередниченко
Наталiя С
]вна

Артюшенко Н.М

посдд!

Вiдзнака

[иректор ЩЮСШ (Юнiсть)

Почесна
грамота

Головний цlенер Футбольноi
команди (Лозова-Панютинеr>
Тренер - вик,lадач з баскетболу
.ЩЮСШ <Олiмпiя>
Тренер - викладач з дзюдо
Ш <олiмпiя>
Тренер - викладач з волейболу
Ш <олiмпiя>

llочесна
грамота
Почесна
грамота
Почесна
грамота
Почесна
грамота

