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РАйоннА дшРжАвнА Адм1н1стРАц1я рдйоннА РАдА

РозшоРяджшння
й

9уц!в

!1ро нагород}|(ення в|лзна11у,

и}у".'ко! р3у'':'1 _^}т*авно!
адм1н|страц1!'! иуцтвсько! районно!

ради

Б|дпов|дно до р|ш:ення 9уц!вч1ко! га!онно! рад\ в!д 11'01'2002 к|[ро

в|дзнаки гай.о1но! Ради '' р.ь.'н"т 1ег^1уот 
адм|н|сщ1'||"' врахову1очи

р|тшення комтст] з питань нагородження Р*:"'''! ."чу,:-1:: адм|н|сщац|! та

оайонно] раду| (протокоп в!д о7Б{)от1 шЁ о+1 за баг/тор|н11, с}мл|нну прац1о'

,'.'*у профес!йну майстеРн|сть та з нагоди Аня прац!вник!в жит'1ово_

комунш1ьного господарства !''ф'''го обспуговування населення:

1. Багоро ду1ту1 |[очесно;';;;"й ч''твсько] районно! державно1

адм|н|сщац|] та т{уц!всько! районйо! рали ' фй*"цям що1шово] винагороди в

сум| 1 |7 ,65 щн кожному:

Болодько
1рину Басил|вну

!,обровольську
Б]ру |[етр|вну
1евпсва
Флекс|я 1вановича

Фнищенка
}Фр|я Басильовича
Разгосва

пъ

_ начальника в|дд|щ житпово-комунш1ьного

господфства та бул|вништва районно! державно{

адм|н|страш||;
;ь";а 9каловського виробнииого управ-

п|ння житлово_комуна]1ь"':9 господарства;

_ сл}осаря_сантехн|ка'1{|1 
<<йалин|вка> ;

_ начш1ьника в|дд|пу 1нфрасщуктури районно|

державно{ адм!н!страш[!;

];;;;у особу - п]дприсм{я смт ]у1алин|вка;

1амаза Болодимировича ьниц| |нхсенерних комун|кац!й
Руденка 

_ начапьника д1л] 
)-комуны1ьного

й*''р. 1вановича ж#-"ж;:"." 
'',*,##1%' '.

2. Фгопосити ||одяку голови 9уц{всько{ районно! державно!

адм|н|сщаш|! ,. гопови т{уц!всько! районно! радут з врученням щоштово!

винагороди в сум| 58,82 щн кожному:



]1|щ!н|
Анатоп|то [ригоровину

.[[исенко
}Фп]! }Фр|!вн|
1{рапивку

Амищу Болодимировичу
}м1арко

1рин| 1гор|вн|

Ёоскову
Роману Болодимировичу

€еменову
Боподимиру йиколайовину
1|[матько
Балентин| 1ван|вн|

2

_майстру очионих споруд 1{очетоцького

виробниного комуна']1ьного п|дприсмства

"],'.'р*]дно_канал1зац|йного 
господаротва;

_Бр'.'у Ёсхар|вського .житлово-комунш1ьного
.;;;;у";ац!йного управл|н ня _ 201, | ;

_ й;!й-'.'о; _ п|дприемт$о смт Бсхар;

_ бухгалтеру Бсхар|вс-ь1:'' ч:]у'_
комунш1ьного експлуатац]йного управп1ння

20\\; '.6'_ сл1осар}о авар|йно_в|дновлтовапьних роб|т

9каловського "иробнииог0 
управп|ння житлово_

комунапьного господарства;
_ матшин!сц по експлуаташ!| систем з

водов]дведення 1{|[ <1у1алин1вка) ;

_ дв!рнику -при6ира;тьнику ш! <<}1{итловию>

1(очетоцького 
- 

державного виробниного

у!р,,,|''''" житлово-комуны1ьного

господарства'

3.Ёачальникув|дд|луф[нансово.господарськогозабезпеченняапарату

районно! ."р*'''т адй|н1страц|!, головному"?у*.-'.ру )(арк|вськ|й ю'о'

вищати в сум1 |||7,64 щн провести за р'*уй *'*'!'' що передбачен| в

районному о''д*|'; '. 
*'д'* т{отоз: проведення заход|в | свят'

дер)|(авно!
|олова районнот
ради

в.в. лоБойчшнко ///ц |.А. стоРожшв


