ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 11.08.2016 р. № 1904
м. Вінниця
Про нагородження та проведення
заходівз нагоди відзначення
Дня Незалежності України
З нагоди відзначення 25-ї річниці Дня Незалежності України,
розглянувши подання військових частин 3008 та 3028 Національної гвардії
України, громадських організацій, виконавчих органів міської ради,
підприємств, установ та організацій міста та з метою заохочення кращих
працівників за особисті заслуги у розбудові суверенної, демократичної
держави, активну громадську діяльність та керуючись частиною 1 статті 52 та
частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. В рамках відзначення Дня Незалежності України провести в серпні
2016 року урочисті покладання квітів до Меморіалу Слави, пам’ятного
знаку «Пам’яті небесної сотні та Героїв АТО» та інтерактивної стели
Небесній сотні та загиблим Героям АТО в місті Вінниці.
2. Нагородити кращих військовослужбовців особового складу військових
частин 3008 та 3028 Національної гвардії України, працівників
громадських організацій, підприємств, установ та організацій міста,
Грамотами Вінницької міської ради та її виконавчого комітету та
грошовими преміями у розмірі 622,00 грн., кожного згідно з додатком 1.
3. За мужність і відвагу, високу професійну майстерність і самовідданість
проявлені під час виконання військового обов’язку по захисту
суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України
нагородити членів сімей загиблих військовослужбовців військової
частини 3028 Національної гвардії України Грамотами Вінницької
міської ради та її виконавчого комітету та грошовими преміями у розмірі
1243,00 грн., кожного згідно з додатком 2.
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4. Нагородити кращих працівників підприємств, установ, організацій,
громадських організацій міста Подяками Вінницької міської ради та її
виконавчого комітету згідно додатку 3.
5. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради
та її виконкому підготувати Грамоти та Подяки Вінницької міської ради
та її виконавчого комітету для вручення.
6. Затвердити кошторис витрат згідно з додатком 4.
7. Департаменту фінансів міської ради видатки в сумі 34630,00 грн.
профінансувати за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті на
2016 рік:
- на вшанування громадян і трудових колективів підприємств, установ,
організацій та нагородження їх відзнаками міського рівня і преміювання
за значний внесок у розвиток міста, вагомі трудові досягнення, активну
участь у вихованні підростаючого покоління, миротворчу, благодійну
діяльність (згідно з Програмою розвитку культури і мистецтва м. Вінниці
на 2016-2020 роки) в сумі 30630,00 грн. (п.1- 3 кошторису);
- на виконання Програми розвитку культури і мистецтва м. Вінниці на
2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню
загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят,
ювілеїв, проведення конкурсів і фестивалів з метою підвищення
духовності та культурно-освітнього рівня населення, відродження
української національної культури та збереження кращих українських
традицій в сумі 4000,00 грн. (п. 4 кошторису).
Кошти згідно з кошторисом перерахувати виконавчому комітету міської
ради.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконуючого
обов’язки керуючого справами виконкому С. Чорнолуцького.

Перший заступник міського голови

І. Корольчук
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Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 11.08.2016 р. № 1904
Список
військовослужбовців особового складу військових частин 3008 та 3028
Національної гвардії України, працівників громадських організацій,
підприємств, установ та організацій міста для нагородження
Грамотами Вінницької міської ради та її виконавчого комітету та
грошовими преміями у розмірі 622,00 грн. кожному
Прізвище, ім’я,
№
по батькові
з/п
1.
Аманова Олександра
Вадимівна

2.

Білоусов Володимир
Михайлович

3.

Боднар Ганна
Миколаївна

4.

Браславський Сергій
Юрійович
Буновський Антон
Вікторович

5.

6.

Бурбіцька Анастасія
Сергіївна

7.

Вдовкін Петро
Петрович

8.

Вікулов Роман
Васильович

Місце роботи, посада

Сума
(грн.)

Керівник гуртка комунального закладу
«Центр підліткових клубів за місцем
проживання», голова громадської
організації «Вінницька міська студія танців
– «АРТ- Ф’ЮЖН»
Електромонтер контактної мережі служби
енергогосподарства 5 розряду комунального
підприємства «Вінницька транспортна
компанія»
Головний бухгалтер приватного
підприємства «Сівекс», мати героїня
(7 дітей)
Начальник міського комунального
підприємства «ЖЕК - №15»
Старший лейтенант, старший
оперуповноважений Управління Служби
безпеки України у Вінницькій області,
учасник антитерористичної операції
Провідний спеціаліст відділення військового
обліку та бронювання сержантів і солдатів
запасу Вінницького об’єднаного міського
військового комісаріату
Голова ВП ГО «Українська асоціація
фахівців з подолання наслідків
психотравмуючих подій» у Вінницькій
області
Інженер міського комунального
підприємства «Вінницький муніципальний
центр містобудування і архітектури»

622,00

622,00

622,00

622,00
622,00

622,00

622,00

622,00
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9.

Вітенко Інна
Михайлівна

Заступник голови Асоціації органів
самоорганізації населення

622,00

10.

Власюк Алла
Володимирівна

Депутат Вінницької міської ради

622,00

11.

Даіаурі Важа
Важайович

622,00

12.

Дорожинський
Олександр
Володимирович

13.

Загурська Тетяна
Юріївна
Іщук Євген
Миколайович
Козир Сергій
Володимирович
Космина Наталія
Миколаївна

Спортсмен, студент Вінницького обласного
комунального гуманітарно- педагогічного
коледжу
Старшина, інструктор-снайпер взводу
розвідки спеціального призначення
батальйону оперативного призначення
військової частини 3008 Національної
гвардії України
Секретар судового засідання Вінницького
міського суду Вінницької області
Перший заступник директора департаменту
адміністративних послуг міської ради
Прокурор Вінницької місцевої прокуратури
Головний редактор Міського комунального
підприємства редакції газети «Вінницька
газета»
Підполковник, командир стрілецького
батальйону військової частини 3008
Національної гвардії України
Котельник цеху №2 Державного
підприємства «45 експериментальний
механічний завод»
Молодший лейтенант, командир корабля
авіаційного загону (стартовий) ескадрильї
безпілотних авіаційних комплексів
військової частини 3028 Національної
гвардії України
Член Ради Вінницької міськрайонної
громадської організації інвалідів
чорнобильської катастрофи «Асоціація
жертв Чорнобиля»
Вінницький художник, член правління
Вінницької обласної організації
Національної спілки художників України
Бойовий волонтер благодійної організації
«Благодійний фонд «Архангел»

622,00

Голова Вінницької громадської організації
молоді з обмеженими фізичними
можливостями «Гармонія», директор

622,00

14.
15.
16.

17.

Луцков Леонід
Анатолійович

18.

Малогулко Борис
Іванович

19.

Мельник Сергій
Ігорович

20.

Мельник Тетяна
Ларіонівна

21.

Назаренко Олександр
Олександрович

22.

Нечипорук Андрій
Олексійович

23.

Панасюк Раїса
Василівна

622,00

622,00
622,00
622,00

622,00

622,00

622,00

622,00

622,00

622,00
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комунального закладу «Центр соціальнопсихологічної реабілітації дітей та молоді з
функціональними обмеженнями «Гармонія»
24.

Рудик Павло
Сергійович

Підполковник, начальник відділу
Управління Служби безпеки України у
Вінницькій області, учасник
антитерористичної операції

622,00

25.

Селіванова Тетяна
Павлівна

Секретар Ради та Президії Вінницької
міської організації ветеранів України,
ветеран праці

622,00

26.

Сергійчук Олег
Леонідович

Лікар-хірург серцево-судинного
рентгенологічно-операційного блоку
комунального закладу «Вінницький
регіональний клінічний лікувальнодіагностичний центр серцево-судинної
патології»

622,00

27.

Сташенко Наталія
Миколаївна

Заступник голови Ради міської організації
ветеранів України, ветеран праці

622,00

28.

Стогній Василь
Володимирович

Сержант, інструктор (розвідник) 1-го взводу
роти розвідки спеціального призначення
військової частини 3028 Національної
гвардії України
Студент Юрій Іванович Директор товариства з обмеженою
відповідальністю «Підприємство
«Агропродсоюз»
Ханук Семен
Радник міського голови за трудовим
Сергійович
договором

622,00

31.

Чорновол Володимир
Іванович

Депутат Вінницької міської ради

622,00

32.

Шамалюк Вадим
Анатолійович
Шевчук Майя
Анатоліївна

Прокурор Вінницької місцевої прокуратури

622,00

Вихователь дошкільного навчального
закладу №17 «Колосок» м. Вінниці,
багатодітна матір (3 дітей)

622,00

29.

30.

33.

34.

Шевчук Марія Мусіївна Заступник голови ради Вінницької
громадської організації інвалідів та
учасників бойових дій у ДСВ, ветеран праці

622,00

622,00

622,00
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35.

Шрамко Олег
Валерійович

Підполковник, військовослужбовець воєнної
частини Е6530, учасник антитерористичної
операції

622,00

36.

Юденко Вікторія
Іванівна

Вчитель англійської і німецької мов закладу
«Навчально-виховний комплекс:
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
гімназія №2 Вінницької міської ради»

622,00

Всього:

В.о. керуючого справами виконкому

22392,00

С. Чорнолуцький
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Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 11.08.2016 р. № 1904
Список
членів сімей загиблих військовослужбовців
військової частини 3028 Національної гвардії України для
нагородження Грамотами Вінницької міської ради та
її виконавчого комітету та грошовими преміями
Прізвище, ім’я,
№
по батькові
з/п
1 Білошкурська Наталія Миколаївна

Сума
(грн.)
1243,00

2 Долінська Ольга Миколаївна

1243,00

3 Лабань Олег Миколайович
4 Ліпська Юлія Вікторівна

1243,00
1243,00

5 Мушта Ольга Анатоліївна

1243,00

6 Савчук Наталя Володимирівна

1243,00

Всього:

7458,00

В.о. керуючого справами виконкому

С. Чорнолуцький
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Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 11.08.2016 р. № 1904
Список
працівників підприємств, установ, організацій, громадських організацій
міста для нагородження Подяками
Вінницької міської ради та її виконавчого комітету

Прізвище, ім’я,
по батькові
1. Бабенко Оксана Сергіївна

№ з/п

2. Белінський Валентин
Віталійович
3. Бобровська Людмила
Арсентіївна
4. 2Бойко Анатолій Михайлович

5. Дмітрієв Олександр
Олександрович
6. 1Довгалюк Валентина Дмитрівна

7. 3Колотюк Микола Федорович

8. Кривак Олександр Іванович

Місце роботи, посада
Консультант відділу узагальнення
судової практики, аналітичностатистичної роботи та надання
інформаційних послу Вінницького
міського суду Вінницької області
Бойовий волонтер благодійної
організації «Благодійний фонд
«Архангел»
Бойовий волонтер благодійної
організації «Благодійний фонд
«Архангел»
Різальник металу на ножицях і
пресах цеху №2 державного
підприємства «45
експериментальний механічний
завод»
Бойовий волонтер благодійної
організації «Благодійний фонд
«Архангел»
Токар-револьверник цеху №1
державного підприємства «45
експериментальний механічний
завод»
Слюсар ремонтник цеху №
державного підприємства «45
експериментальний механічний
завод»
Бойовий волонтер благодійної
організації «Благодійний фонд
«Архангел»
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9. 5Мазур Ганна Вікторівна

10. Мотичко Людмила Борисівна

11. Музика Ігор Степанович

12.4Слободянюк Анатолій Стахович

13.6Царук Борис Петрович

В.о. керуючого справами виконкому

Економіст з планування 1-ї
категорії державного підприємства
«45 експериментальний механічний
завод»
Секретар суду відділу виконання та
документального забезпечення
Вінницького міського суду
Вінницької області
Судовий розпорядник відділу
служби судових розпорядників та
матеріально-господарського
забезпечення Вінницького міського
суду Вінницької області
Слюсар ремонтник цеху №5
державного підприємства «45
експериментальний механічний
завод»
Прибиральник території, садівник
господарчої служби державного
підприємства «45
експериментальний механічний
завод»

С. Чорнолуцький
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Додаток 4
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 11.08.2016 р. № 1904
КОШТОРИС
витрат на нагородження та проведення заходів
з нагоди відзначення Дня Незалежності України

№ п/п
1

2
3
4

Найменування видатків
Грошові премії
(6 чол.*1243,00 грн.; 36 чол.*622,00 грн.)
в т.ч. податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір
Оплата банківських послуг
Придбання квіткової продукції
Придбання квіткової продукції для
покладання
Всього:

В.о. керуючого справами виконкому

КЕКВ

Сума
(грн.)

2730

29850,00
5850,00

2240
2210
2210

36,00
744,00
4000,00
34630,00

С. Чорнолуцький
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Відділ організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради та її
виконкому
Мельник Олена Володимирівна
Головний спеціаліст
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