УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
та голови районної ради
від 16.09.2011 року № 233/74
Про нагородження
Почесними грамотами
Згідно спільного розпорядження голови Олевської районної державної
адміністрації та голови Олевської районної ради від 12.01.2009 року № 6/3
«Про Почесну грамоту Олевської районної державної адміністрації та
Олевської районної ради» нагородити Почесною грамотою Олевської районної
державної адміністрації та Олевської районної ради:
1. За багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади та
місцевого самоврядування району, значний особистий внесок у вдосконалення
стилю і методів їх роботи, високий професіоналізм та з нагоди 50-річчя від дня
народження:
1.1. Остапчук Наталію Миколаївну, головного спеціаліста відділу
організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.
2. За багаторічну сумлінну працю в галузі культури, зразкове виконання
службових обов’язків та з нагоди 70-річчя від дня народження:
2.1. Мосійчук Галину Дементіївну, бібліотекаря Олевської
централізованої бібліотечної системи.
3. За багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у
підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва та з
нагоди 50-річчя від дня народження:
3.1. Хомутовську Ольгу Іванівну, керівника СТОВ ім. Кірова.
4. За багаторічну сумлінну працю, вагомі трудові здобутки та з нагоди
професійного свята – Дня працівників лісу:
4.1. Козловця Олександра Левковича, старшого майстра лісокомплексу
ДП «Олевське лісове господарство».
4.2. Мороза Федора Леонідовича, майстра лісозаготівель Хочинського
лісництва ДП «Олевське лісове господарство».

4.3. Ніколайчука Віктора Петровича, помічника лісничого Сущанського
лісництва ДП «Олевський лісгосп АПК».
4.4. Омелянчука Віктора Петровича, оператора Білокоровицького
нижнього складу ДП «Білокоровицьке лісове господарство».
4.5. Помінчука Віктора Яковича, водія пожежного автомобіля ДП
«Білокоровицьке лісове господарство».
4.6. Ренкаса Ігоря Петровича, лісоруба VІ розряду Замисловицького
лісництва ДП «Білокоровицьке лісове господарство».
4.7. Скумін Наталію Григорівну, завідувачку складом ПММ та запчастин
ДП «Білокоровицьке лісове господарство».
4.8. Токарчука Володимира Миколайовича, водія ДП «Олевський лісгосп
АПК».
4.9. Торгонського Юрія Миколайовича, майстра лісу Олевського
лісництва ДП «Олевське лісове господарство».
5. За зразкове виконання службових обов’язків, особистий внесок у
справу захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру та з нагоди професійного свята – Дня рятівника:
5.1. Молодшого сержанта служби цивільного захисту Бовсуновську
Юлію Миколаївну, радіотелефоністку 17-ї самостійної державної пожежної
частини, м. Олевськ.
5.2. Клименка Володимира Івановича, начальника 24-ї професійної
пожежної частини, смт. Бучмани.
5.3. Капітана служби цивільного захисту Осипчука Василя Івановича,
начальника 17-ї самостійної державної пожежної частини, м. Олевськ.
5.4. Старшого сержанта служби цивільного захисту Резніченка Адама
Пилиповича, старшого пожежного 17-ї самостійної державної пожежної
частини, м. Олевськ.
5.5. Майора служби цивільного захисту Стужука Віктора Михайловича,
начальника Олевського РВ УМНС України в Житомирській області.
5.6. Шишука Ігоря Григоровича, начальника 59-ї професійної пожежної
частини, смт. Новоозерянка.
6. Виплатити нагородженим матеріальну допомогу в розмірі 100 (сто)
гривень кожному.
7. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Козловець Т.М.)
виділити кошти в сумі 1800 (одна тисяча вісімсот) гривень відділу фінансовогосподарського забезпечення апарату райдержадміністрації за рахунок коштів,
передбачених в районному бюджеті на 2011 рік.
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