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Про надання скан-копiй документiв \|

На Ваш запит щодо надання рiшень, розпорядженъ та iнших
ДОКУМенТiв про встановлення заохочув€uIьних вiдзнак та тексти положень
про них, надаю скан-копii запитуваноТ iнформацii:

- рiшень Луцькоi MicbKoi ради вiд 06.12.2007 Jъ 21ls "Про Почесну
ГРаМоту ЛуцькоI мiськоi рdди", вiд 18.08.2010 J\Ъ 65162 'ОПро внесення змiн
до рiшення MicbKoi ради вiд 06.1,2.07 м 21l8 "Про Почесну грамоту ЛуцькоТ
мiсъкоi ради";

- Рiшень вiд |7.I2.20I0 Ns 2l|2 "ГIро затвердженнrI ПоложеннrI про
tIРИСВоення Звання "ПочесниЙ громадянин MicTa Луцъка", вiд 27.О2.2013 ]ф
З8lЗ9 "Про внесення змiн до рiшення Луцькоi мiськоI ради вiд 17.|2.2О10 J\Ъ

2lI2 "ПрО ЗаТВердження Положення про присвоення звання "Почесний
громадянин м.Луцька", вiд 26.а6.20IЗ J\ф 42lt9 "Про внесення змiн до
рiшення мiсъкоi ради вiд 17.\2.2010 JФ 2l|2 "Про затвердження Положення
про присвоення звання "Почесний громадянин MicTa Луцька", вiд
З0.10.201З J\Ъ 46l|29 "Про внесення змiн до додатку рiшення мiськоi ради
ВiД |].12.20\0 J\Ъ 2lI2 "Про затвердження Положення про присвосння
звання "Почесний громадянин м.Луцька", вiд 31.08.2016 JYs I2lб Про
внесення змiн до додатку рiшення ЛуцькоТ MicbKoi ради вiд 17.|2.2О10 J\Гs

2ll2 "ПРо Затвердження Положення про присвоення звання "Почесний
громадянин м.Луцька", вiд 26.04.20|7 Jф 2зl|9 'оПро внесення змiн до
Рiшення MicbKoi ради вtд26.06.20lЗ Ns 42l\9 "Про внесення змiн до рiшення
мiськоi ради вiд |7.I2.20I0 J\Ъ 2lI2 <<Про затвердження Положення про
tIрисвоення звання "Почесний громадянин MicTa Луцька";

- розпорядження мiського голови вiд 24.04.20lЗ N9 1,9З "Про вiдзнаки
мiського голови за природоохоронну дiялънiсть";

- розпоряджЕння мiського голови вiд 26.05.2010 Ns З2-ра пПро
ЗаТВерДження Положення про нагрудниЙ знак <За високi досягнення в
галузi охорони довкiлля>;
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- рiшення MicbKoi ради вiд 26.05.2010 J\Ъ60/2 <Про затвердження

Положення про нагородження за природоохоронну дiяльнiстъ в MicTi
Луцьку>;

- розпоряджень мiського голови вiд 01 .0З.2012 JФ 27-ра <Про вiдзнаки
мiського голови)>, вiд З1.01.2015 Ns l4-pa <Про BHeceHHrI змiн до
розпорядження мiського голови вiд 01.03.2012 J\b 27-ра пПро вiдзнаки
мiського голови), вiд 16.01 .2017 М 6-ра <Про внесення змiн до
розпорядження мiського голови вiд 01.03.2012 J\b 27-ра <Про вiдзнаки
мiського голови>), вiд 19.08.2017 J\Ъ 67-ра <Про внесеннJI змiн до
розпорядження мiського голови вiд 01.0З.2012 J\Ъ 27-ра оПро вiдзнаки
мiського голови)).

Щодатки: на 46 арк. в 1 прим.

Застугtник мiського голови,
керуючий справами виконкому

Гудима 777942
Киричук 290538

Юрiй Вербич


