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Про наzороdнсення

1. За сумлiнну та наполегливу працю в iм'я розбулови рiдноi держави та з

нагодИ 27-t р\чницi Незал"*"о"ii Украiни нагородити грамотами районноТ

державноi адмiнiстрацii:

- Вiнчур Надiю Василiвну директора Банюнинського дошкiлъного

навч€шьного закладу;

- Крачковську Марiю Василiвну iнспектора з вiйсъкового облiку

виконавчого KoMiTeTy Щернiвськоi сiлъськоТ ради;

- КушИнськУ Bipy IBaHiBHy - активiстку села Незнанiв;

- отця Бориса Гороховського, вiйськового капелана - настоятеля храму

св.Параскеви УГКЦ с. Незнанiв;

- ПриШляк IBaHHy IBaHiBHy - бiблiотекаря I категорii села Банюнин;

- СавУ СтефанiЮ IлъкiвнУ - завiдувача фiлiею бiблiотеки села,Щальнич;

- ШушКевиЧ IpeHY MaTBiiBHy - завiдувача ФдП села ,Щернiв;

- Якимiв Свiтлану Михайлiвну завiдувача Народним домом сеJIа

Банюнин;

- ЗубиКа IBaHa ВолодиМировича - активiста сеJIа Стрептiв;

- Гладчука Iгоря Романовича_ активiста села Спас' 
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2. За активну громадську та життеву позицiТ, особистий BHecok у
нацiонаЛъне вiдродження та з нагоди 2'|-оi рiчницi Незалежностi УкраТни

нагородити грамотами районноТ державноi адмiнiстрацiТ:

- Рудка Миколу Степановича _ голову Громадськоi ради при Кам'янка-

Бузькiй райдьржадмiнiстрацiт, голову громадськоI органiзацii захисту

прав та iHTepeciB BoTHiB АТО;
- СолуДчик ольгу IBaHiBHy - голову районноi спiлки полiтв'язнiв;

- лушкевича ,Щмитра Анатолiевича - голову районноТ органiзацii BeTepaHiB'

вiйни в Дфганiстанi та учасникiв бойових дiй на територii iнших держав;

- Босу Софiю Андрiiвну - станцчну Братства упА Кам'янка-Бузъкого

району;
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- Бубняк Юлiю Захарiвну члена Станицi Братства УПА Кам'янка-
Бузького району;

- Щацко Ольry Василiвну члена Станицi Братства УПА Кам'янка-
Бузького району;

- Кiнчик Марiю Павлiвну члена Станицi Братства YTIA Кам'янка-
Бузького району;

- Лиска Василя Олексiйовича - члена Станицi Братства УГIА Кам'янка-
Бузького району; 
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- Мазяра Тараса Михайловича - члена Станицi Братства YTIA Кам'янка-
Бузького району;

- Малiновську Ганну Теодорiвну - члена Станицi Братства УПА Кам'янка-
Бузького району;

- Сологуба Михайла Ярославовича члена Станицi Братства УПА
Кам'янка-Бузького району;

З. За вагомий внесок у змiцнення обороноздатностi держави, зрzвкову
вiЙськову дисциплiну та з нагоди 27-oi рiчницi Незалежностi УкраiЪи
нагородити грамотами районноТ державноТ адмiнiстрацiТ:

- старшого прапорщика Бойцуна Миколу Мирославовича командира
автомобiльного взводу роти матерiального забезпечення вiйськовоТ
частини А462З;

- старшого солдата Вихопня Романа Богдановича водiя-кранiвника
вiддiлення зберiгання та транспортування технiчноТ батареТ вiйськовоi
частини А462З;

- СОлДаТа Глову Ольгу Ярославiвну - планшетиста вiддiлення бойового
УПРавлiння автоматизованого командного пункту вiЙськовоi частини
А462З;

вiйськовоi частини А462З ;

вiйськовоi частини А462З ;

пiдроздiлу вiйськовоi части ни А462З ;

- СОЛДаТа Небесюка Олександра Сергiйовича - стрiльця взводу охорони
ремонтно-технiчноi роти вiйськовоi частини Ь462З ;

4. За сумлiнну багаторiчну працю в органах виконавчоi влади,
добросовiсне виконання службових обов'язкiв, професiйну майстернiсть та з
нагоди 27-oi рiчницi Незалежностi УкраiЪи нагородити грамотами районноТ "

державноТ адмiнiстрацiТ:

- Дуду Iрину IBaHiBHy - нач€Lпьника вiдлjлу доходiв управлiння фiнансiв
Кам' янка-БузькоI райдержадмiнiстрацii;



5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керlвника апарату

раидержадмiнiстрацiТ Л.

Голова В. I. Кирилич
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