голов и вI^ьшАн

розпоряд?fiЕння

bкoi рдйон Hoi дврtttАвноi ддмlнIстпацli
та голови вIльшАнськоi рдйонноi рА+lи
кIровогрмськоi овлдстt
вiд " 16" травня 2QlJpoKy
Nч 111-р/24-од
с

смт Вiльшанка

Про видiленЕrt коштiв на грошовi
ВИНаГороди 1"lHiB та педагогiчних
працiвникiв

На виконання рiшення районноi ради вiд 29 листопада 2013 року
Ns 329 оПро затвердження положеннrl про грошовi винагороди }чням i
вчитеJIям>> та вiдповiдно до протокоJIу засiдання KoMiciT з питань призначення
премiЙ районноТ державноi адмiнiстрацii та районноi ради вiд 16 TpaBHrI
2017 року Jtlb 8:

1. Нагородити грошовими премiями обдарованих yrHiB

н€лвчаJIьних

закладiв району, якi досягли високого рiвня знань i брагrи активЕу yracTb у
lромадському життi ocBiTHix закпадiв району, та педагогiв, якi пiдгоryвали
ПеРеМОЖЦiв РаЙонних, обласних i ВсеуrqpаiЪських KoHKypciB i змагань:
KoHcTaHTiHoBy Анастасiю
мистецтв (500 грн.);

-

Горячкiвську Олександру

вихованцу Вiльшанськоi дитячоi школи

-

ученицю 9 кJIасу Вiльшанськоi
школи I-III сryпенiв (500 грн.);
Головка Андрiя - учня 10 класу Вiльшанськоi загальноосвiтньоi школи
I-III сryпенiв (300 грн.);
степаненка Микоrry - }чня 9 кJIасу Вiльшанськот загальноосвiтньоi
школи I-III ступенiв (300 грн.);
Гончарова IBaHa - rIня 10 кшасУ Вiльшанськоi з€гаJIьноосвiтньоi школи
I-III сryпенiв (300 грн.);
Тарана Максима - }п{шr 10. кпасу Вiльшанськоi загЕшьноосвiтньоi школи
I-III сryпенiв (200 грн.);
Владову Алiсу - ученицю 11 кIIасу Вiльшанськоi зага"льноосвiтньоi школи
I-III сryпенiв (200 црн.);
крейтор Ольry - rIеницю 1 l кшасу Вiльшанськоi загальноосвiтньоi школи
.1l
I-III сryпенiв (200
заг€rльноосвiтньоТ

цн.);

2

Швець Iриlry ЛеонтiiЪну - викJIадача кJIасу фортепiано ВiльшанськоТ
дитячоi школи мистецтв (200 грн.);

Рибака Олега Петровича - керiвника театр€шьного ryртка Вiльшанського
центру дитячоi та юнацькоТ творчостi (200 грн.);
ГIлошцук Анжелiку Михайлiвну - керiвника еврокгryбу Вiльшанського
центру дитячоi та юнацькоi творчостi (200 грн.);
Ка.гtеник JIrодми.гrу АндрiТвну - керiвника ryртка болгарського фольклору
Вiльшанськопо центру дитячоi та юнацькоi творчостi (200 грн.);

Лановенко Оксану Олександрiвrry керiвника ryртка

<<Фiтодизайн>>

Вiльшанського центру дитячоi та юнацькоi творчостi (200 грн.).

2.

Фiнансовому управгriнню райдерж4дмiнiстрацii видiлити кошти
вiмiлry освiти районноТ державноТ адмiнiстрацii (з урахуванням нарахувань i
вiдрахуванъ) по КIIКВК 1011020 (КЕКВ 27З0) в cyMi 3400 грн. (три тисячi
чотириста гривень).

3. Вiддiлу освiти районноТ державноi адмiнiстрацii защ"rити спонсорськi
кошти у розмiрi 100 гривень (сто гривень).
4. Контроль за виконаннrIм даного розпорядження покJIасти

на першого

заступника голови районноi державноi адмiнiстрацii Нестерова
заступника голови районноi ради Мшrайлова О.П.

IIерший заступнпк головп
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