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Про нагородження Грамотою, Подякою
виконавчого KoMiTeTy MicbKoT рали

ВiДПОВiДНО ДО СТаТей 42, 59 Закону УкраiЪи кПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>
та розглянувши клопотання заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих
органiв ради Галицького о.А., фiнансового управлiння Щобропiльськот MicbKoi р4дио

управлiння соцiального захисту населення .щобропiльськот Micbkoi радио вiддiлу освiти

.ЩобропiльськоТ мiськоI ради, вiддiлу у справах ciM'i, молодi та спорту ,ЩобропiльськоТ
MicbKoi ради, вiддiлу культури i туризму .Щобропiльськоi мiськоi ради, центру соцiально-
психологiчноТ реабiлiтацiТ дiтей,ЩобропiльськоТ MicbKoT рали

ЗоБоВ'яЗУЮ:

1. Нагородити Грамотою виконавчого KoMiTeTy ,ЩобропiльськоТ MicbKoT ради за
сумлiнну працю, високий професiоналiзм, вiдданiсть обранiй справi та з нагоди
Мiжнаролного жiночого дня:

1.1 БАжиноВУ оксану Миколатвну, головного спецiа-гtiста служби у справах дiтей
,Щобропiльськоi MicbKoT ради ;

1.2 БдлдшЕНоК Любов Федорiвну, директора НоводонецькоI загальноосвiтньоТ

школи I-III ступенiв J\Ъ 17 вiддiлУ освiти ,Щобропiльськоi MicbKoi ради;
l,З ддцькО Любов Петрiвну, завiдувача дошкiльного навч.lльного закладу М 6

кСвiтлячок> вiддiлу освiти .ЩобропiльськоТ MicbKoi ради;
, 1.4 кожуховську Олену днатолiтвну, дiловода загального вiддiлу виконавчого

KoMiTeTy ЩобропiльськоТ MicbKoT ради;

1.5 кондрАтЮК Марiю ОлексiiЪну, директора Бiлицького комунального закJIаду

зага-пьноi середньоi освiти I-II ступенiв J\Ъ 8 вiддiлУ освiти .ЩобропiльськоТ MicbKoT ради;
1.б лддчЕнко Олену ВiталiiЪну, директора ,.Щобропiльськоi MicbKoT

uентралiзованоТ бiблiотечноi системи;

|,7 MIHKIHY ЮЛiЮ ,ЩМИТРiВНУ, практичного психолога Центру соцiа.пьно_

психологiчноi реабiлiтацiт дiтей,щобропiльськоi Micbkoi ради;



1,8 миронюк Ганну IBaHiBHy, головного спецiалiста бюджетного вiддiлу

фiнансового управлiння Щобропiльськоi MicbkoT ради;
1,9 ПАРАХУДУ МаРИНУ МИКОЛаiВНУ, фахiвця комунttльноi органiзацii (установи,

закладу) кСпортивний комплекс м,.Щобропiлло,ЩобропiльськоТ MicbKoi ради;
1.10 потОцькУ Марину Олександрiвну, дgрцавного реестратора вiддiлу ресстрачiТ

ЩобропiльськоТ MicbKoT ради ;

1.11 цЕрКовнУ Тетяну Андрiiвну, начальника вiддiлу - адмiнiстратора вiддiлу
надання адмiнiстративних послуг i видачi локумrентiв дозвiльного характеру Щобропiлськот
MicbKoi ради.

2. Нагородити Подякою виконавчого KoMiTeTy

сумлiнну працю, вiдповiдальне ставлення до виконання

життеву позицiю та з нагоди Мiжнародного жiночого дня:

2,1 ГРИНIК АЛiНУ ОЛеСiТВНУ, СПецiалiста I категорii вiддiлу персонiфiкованого
облiку отримувачiв пiльг управлiння соцiального захисту населення,щобропiльськоi Micbkoi
ради;

2,2 НАУМОВУ ОЛеНУ ВаЛеРiIВНУ, спецiа-пiста I категорiТ вiддiлу соцiального
захисту громадян' якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи та реалiзацii пiльг
населення управлiння соцiального захисту населення Щобропiльськоi Micbkoi Ради.

3, Калровiй службi виконавчого комiтету.Щобропiльськоi MicbKoT р&ди, фiнансового
управлiння ,щобропiльськот MicbkoT ради, управлiння соцiального захисту населення

щобропiльськот Micbkoi ради, вiддiлу освiти .щобропiльськоi MicbkoT ради, вiддiлу у справах
ciMoT, молодi та спорту ЩобропiльськоТ MicbKoT ради, вiддiлу культури i туризму
.щобропiльськоi Micbkoi ради' Центру соцiально-психологiчноi реабiлiтачii дiтей
ЩобропiльськоТ MicbKoT ради зробити вiдповiдний запис в трудовiй книжцi нагороджених.
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