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[Ipo вiдзначення працiвнпкiв
ПРдТ <Лозiвський завод Трактородеталь>
з нагодп !пя машинобудiвннка
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Керуючись п.4 власних пов_нов2жень ст. 28 Закону УкраiЪи .'Про
.яул9u_qlalра|у
н,л._цл.."^9
1 Украiнi". Положенням про По,iесну грамоry та
lIодяку Jlo-]lB_cbKol_ vlcbKol
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Л,
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{9Чl]л.}. .J {'_rj?9
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l
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]9lт9в!""
зага],] ьнодержавяе га_ регlональне значення, ювiлеiв i вшанування пам.ятi
видатних людей м. JIозова на 20lб piK, затвердженоi рiшенlям ЛозiвськЪi
Mlcbкo, РаДи xapкlBcbкoa областi _ вiд_24.09.20l5 року Jtfo l47З. врахову+очи
поданнJl голоjи. !рацtLнд IIPAT (Л3Ц. Корсiля 'О.К. прч вlдзначення
працlвникlв llPAl (J1_1lЛ, з нагоди [ня машинобу:iвн иiа, виконавчий
KoMlTeT Mlcbкol ради

ВИРIШ ИВ:
l. Нагородити Почесними Iрамотами та Подяками Лозiвськоi Micbkoi

ради краш{их працlвникIв. (додасться)
2.Видiлйти кошги для при,tбанrrя коurика KBiTiB в cyMi 300.00 грн.

J.Фlнансо8ому 1правлiннъ Лозiвськоi мiськоi рали' {Мосенцей Т.С.)
,.
лроФ]нанс}ъаtи
з Фхга,lтерського _облiку'та lBiTHocTi апараry
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проqесlинрrх свят- паv ятFих дат. iсторичних подiй. якl мають
йгально]ер)hав_не т_а регiона-rьне значення. кrвiлеiв i BruHl BaHH" naM
ви.,tатних Jюдеи м. JlofoBa на lUlб DlK.
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4.
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_
l lо.чесJ.lих фzlмот,lа lIодяк Лозiвськоi MicbKoT
рали.
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для пагородження Почеснпми грамотами
та вiдзначення подяlсами працiвникiв
ПРАт Йзтд
з нагодп ,,Щня машпнобудiвнпка
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Прiзвпще,
iм'я та по батьковi
ахомов
Вiталiй Вiкторович
1xleHKo

неля Михайлiвна
опитько
ганна онисимiвна
вченко
Людмила Андрiiвна

Засryпппк мiського головu
АртюшсЕко Н.
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