
yKPAiHA
ЯN4НИЦЬКА СtЛЬСЬКА РАДА

I вано-Фра HKiBcbKoT областi

РОЗПОРЯД}КЕННЯ

вiд 7 травня 202l року ЛЪ79 с.Ямниця

Про присудження ПремiТ
ЯмницькоТ сiльськоТ рали
<обларованi дiти громади>)

Вiдповiдно до розпорядження сiльського голови вiд 25 лютого 202l року
NЬЗl, рiшення VI cecii ЯмницькоТ сiльськоТ ради вiд ll березня 202l року,
Положення про Премiю Ямницькоi сiльськоI рали <Обларованi дiти громади))
та протоколу засiдання KoMiciT з питань присудження Премii вiд 7 травня 2021

року JФl кПро присудження Премii Ямницькоi сiльськоi ради "Обларованi дiти
громади" у 2а21 poui>:

l. Присулити Премiю ЯмницькоТ сiльськоi' рали кОбларованi дrти громади))
та присвоiти звання <Лауреата ПремiТ>> ЯмницькоТ сiльськоТ ради
кОбларованi дiти громади)) з виплатою грошовоi винагороди в cyMi
10 000 (десять тисяч) гривень 00 копiйок (ло видачi) кожному:

1.1. В номiнацii <Учень року)) CeHiB Марii-Алiнi Олександрiвнi, 2005

р.н,, с.Павлiвка;
1.2. В номiнацil кСпортсмен року)) Микитину Боглану Васильовичу,

2005 р.н., с.Ямниця;
1.3, В HoMiHarrii <Творча особистiсть року)) fiеркач Тетянi Олегiвнi, 2007

р.н. та Гандерi Богданi Василiвнi, 20l0 р.н., с.Ямниця, Роздiлити
грошову винагороду l0 000 (лесять тисяч) гривень 00 копiйок MiiK
лауреатами ПремiТ Ямницькоi сiльськоТ ради кОбларованi дiти
громади)) по 5 000 (п'ять тисяч) гривень 00 копiйок (ло вилачi)
кожному.

2. За пiдготовку пepeMo)KrriB ПремiТ виплатити винагороду:
2,|. у cyMi 5 000 (п'ять тисяtl) гривень 00 копiйок (ло вилачi) учителю

бiологii та екологiТ Павлiвського лiцею Кицмен Христинi Русланiвнi;
2,2. у cyMi 5 000 (п'ять тисяч) гривень 00 копiйок (ло видачi) тренеру

Спортивного клубу ДЗЮДО i САМБО iMeHi героя АТО Руслана
Юрчишина Саварину Люлвiгу Люлвiговичу;



2.з. роздiлити грошовУ винагородУ 5 000 (п'ять тисяч) гривень 00
копiйок мiж викладачами Ямницькот дитячоi музичноi школи по 2
500 (двi тисячi п'ятсот) гривень 00 копiйок (до видачi) кожному
Федорiв Улянi Михайлiвнi та Павлусик Mapii Михайлiвнi.

з. Головному спецiалiсту з питанъ громадських комунiкацiй н.
Криховецькiй забезпечити оприлюднення розпорядження на iнтернет-сторiнцi
ЯмницькоI сiльсъкоi ради та в засобах масовоi iнформацiТ надалi.4. Вiддiлу освiти, вiддiлу культури молодi та спорту Ямницькоi
сiльськоi Ради органiзувати нагородження переможцям ПремiI Ямницькоi
сiльськоi Ради <обдарованi дiти |ромади>: дипломiв, нагрудних знакiв та
грошових винагород до Щня Незалежностi.

5, ВiДДiЛУ бУХГаЛТеРСЬКОго облiку та звiтностi Ямницькоi сiльськот
РадИ (Т,ГнатiВ) здiйснити виплату |рошових винагород лауреатам ПремiI
Ямницькоi сiльськоi ради <Обдарованi дiти громади)) та вчителям, керiвникам
за ix пiдготовку.

6, Контролъ за виконанням даного розпорядження покласти на
секретаря Ямницькоi сiльськоi Ради Юрiя Проценка.

сiльський голова Роман Крутий
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