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           Розглянувши лист голови ради Коростенської міської організації 
ветеранів Слобожана Л.М. про нагородження за активну громадську і життєву 
позиції, вагомий особистий внесок у справу патріотичного виховання молоді, з 
нагоди 25-річчя утворення ради Коростенської міської організації ветеранів та з 
нагоди святкування Дня захисника Вітчизни, відповідно до рішення 26-ї сесії 
Коростенської міської ради четвертого скликання від 27.04.2005 р. "Про 
затвердження Положення про Почесну грамоту та Грамоту виконкому 
Коростенської міської ради", п.4 рішення 18-ї сесії Коростенської міської ради 
п’ятого скликання від 20.12.2007 р. № 30 "Про внесення змін до Положення про 
Почесну грамоту та Грамоту виконкому Коростенської міської ради", 
керуючись ст.40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
виконавчий комітет Коростенської міської ради 

 
РІШАЄ:      
 
1. Нагородити Почесною грамотою виконкому Коростенської міської ради 
Героя Соціалістичної Праці, Почесного громадянина міста Коростеня 
Сингаївського Володимира Васильовича; 
 
1.1. Відділу бухгалтерського обліку та контролю виконавчого комітету 
Коростенської міської ради виплатити грошову премію нагородженому 
Почесною грамотою виконкому Коростенської міської ради в розмірі 200 грн. 

 

Про нагородження Почесною грамотою виконкому 
Коростенської міської ради Героя Соціалістичної Праці, 
Почесного громадянина міста Коростеня Сингаївського В.В., 
Грамотою виконкому Коростенської міської ради члена ради 
Коростенської міської організації ветеранів Омельянчука В.П., 
голови первинної ветеранської організації КП «Водоканал» 
Ренкас А.М., голови первинної ветеранської організації 
відділкової лікарні ст. Коростень Південно-Західної залізниці 
Юрковської Г.І. 
 



  

2. Нагородити Грамотою виконкому Коростенської міської ради члена ради 
Коростенської міської організації ветеранів Омельянчука Володимира 
Пилиповича; 
 
3. Нагородити Грамотою виконкому Коростенської міської ради голову 
первинної ветеранської організації КП «Водоканал» Ренкас Анастасію 
Марцелінівну;  
 
4. Нагородити Грамотою виконкому Коростенської міської ради голову 
первинної ветеранської організації відділкової лікарні ст. Коростень Південно-
Західної залізниці Юрковську Ганну Іванівну. 
 
5. Відділу бухгалтерського обліку та контролю виконавчого комітету 
Коростенської міської ради виплатити грошову премію нагородженим 
Грамотою виконкому Коростенської міської ради в розмірі 100 грн. кожному. 
                                                                                 
 
 

Міський голова                                                               В. Москаленко  
                                                                                                                                                      
                                  

                                                                                                                 
Керуючий справами виконкому                        

                                                                                                                                                               А. Охрімчук  
                                                                                                               

Начальник відділу внутрішньої  
політики, оргроботи та контролю  

                                                                                                                                                           І.Пасічник-
Прокопенко 

 
Начальник юридичного відділу                              

                                                                                                                                                           Т. Камінська 


