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РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

16 лютага 2021 г. № 128/181

Аб вышках раённага спаборнщтва за дасягненне 
высоюх паказчыкау у працы 1 сацыяльна- 
культурным развщщ у 2020 годзе

На падставе 1нструкцьи аб аргашзацьй 1 падвядзенш вынкау раённага 
спаборнщтва сярод суб’ектау гаспадарання, калектывау вытворчых 
падраздзяленняу, устаноу сацыяльнай сферы, сельсаветау, працаушкоу 
раёна за дасягненне высоюх паказчыкау у працы 1 сацыяльна-культурным 
развщщ у 2020 годзе, зацверджанай рашэннем прэз1дыума Слон1мскага 
раённага Савета дэпутатау 1 Слон1мскага раённага выканаучага кам1тэта ад 
19 мая 2020 г. № 139-520, матэрыялау, прадстауленых рабочай групай, 
утворанай распараджэннем старшыш Слон1мскага раённага выканаучага 
камггэта ад 19 студзеня 2021 г. № 6р, прэзщыум Слошмскага раённага 
Савета дэпутатау, Слошмсю раённы выканаучы камггэт РАШЫЛ1:

1. Прызнаць пераможцам1 раённага спаборнщтва за дасягненне 
высоюх паказчыкау у працы 1 сацыяльна-культурным развщщ у 2020 годзе 
сярод:

1.1. працоуных калектывау прадпрыемствау прамысловасц1: 
працоуны калектыу адкрытага акцыянернага таварыства “Слошмсю 

мясакамбшат”;
працоуны калектыу Гродзенскага абласнога уштарнага

пал1граф1чнага прадпрыемства “Слошмская друкарня”;
1.2. працоуных калектывау сельскагаспадарчых прадпрыемствау 1 

лесагаспадарчых устаноу -  працоуны калектыу Слошмскага раённага 
уштарнага сельскагаспадарчага прадпрыемства “Пераможац”;

1.3. працоуных калектывау будауншага комплексу, мелшрацыйных 
сютэм 1 жыллёва-камунальнай гаспадарю -  працоуны калектыу адкрытага 
акцыянернага таварыства “Слошмсю водаканал”;
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1.4. працоуных калектывау абслугоуваючага сектара эканомш -  
працоуны калектыу Слошмскага гандлёвага адкрытага акцыянернага 
таварыства “Свгганак”.

2. Узнагародзщь пераможцау, перал^чаных у пункце 1 дадзенага 
рашэння, грашовай прэм^яй у памеры 50 базавых вел^чынь кожнаму  ̂
пераходным^ сцягам1 Слошмскага раённага выканаучага камгота 1 
прэзщыума Слошмскага раённага Савета дэпутатау.

3. Прызнаць пераможцам^ сярод устаноу сацыяльнай сферы:
аховы здароуя -  Партызанаусю фельчарска-акушэрсю пункт 

установы аховы здароуя “Слошмская цэнтральная раённая бальнща”;
адукацыи -  дзяржауную установу адукацьи “Сярэдняя школа 

№ 3 г.Слошма”;
культуры -  дзяржауную установу адукацыи “Жыровщкая дзщячая 

школа мастацтвау”.
4. Узнагародзщь пераможцау, перал^чаных у пункце 3 дадзенага 

рашэння, грашовай прэм1яй у памеры 20 базавых вел1чынь кожнаму 1 
пераходным1 вымпелам^ Слошмскага раённага выканаучага камггэта  ̂
прэзщыума Слошмскага раённага Савета дэпутатау.

5. Прызнаць пераможцам сярод сельсаветау -  Азярнщю сельсавет.
Узнагародзщь Азярнщю сельсю выканаучы камгтэт грашовай

прэм^яй у памеры 20 базавых вел1чынь 1 пераходным вымпелам 
Слошмскага раённага выканаучага камггэта  ̂ прэзщыума Слошмскага 
раённага Савета дэпутатау.

6. Вызначыць пераможцам1 сярод працоуных калектывау вытворчых 
падраздзяленняу:

6.1. сярод вытворчых участкау сельскагаспадарчых прадпрыемствау 
-  працоуны калектыу вытворчай брыгады у раслшаводстве № 1 (Жукоусю 
П.Я.) камунальнага сельскагаспадарчага уштарнага прадпрыемства “1мя 
Суворава”;

6.2. сярод малочна-таварных фермау -  працоуны калектыу малочна- 
таварнай фермы “Паулава” (Сварабов^ч В.М.) сельскагаспадарчага 
уштарнага прадпрыемства «АграПаулава»;

6.3. сярод фермау, комплексау па вытворчасщ ялав^чыны -  працоуны 
калектыу комплекса “Усход” (Пашынская А.С.) адкрытага акцыянернага 
таварыства “Сянькоушчына”;

6.4. сярод будаушчых брыгад -  працоуны калектыу будаушчай 
брыгады фш яла “Дарожна-будаушчае упрауленне № 65” адкрытага 
акцыянернага таварыства “Дарожна-будаушчы трэст № 6”;

6.5. сярод прадпрыемствау гандлю 1 грамадскага харчавання -  
працоуны калектыу магазша “Родны кут” аграгарадка Дзерауная 
(Зашмонская В.1.) Слошмскага фш яла Гродзенскага абласнога
спажывецкага таварыства;
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6.6. сярод вытворчых падраздзяленняу Слошмскага гарадскога 
уштарнага прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадарю 1 адкрытага 
акцыянернага таварыства «Слошмсю водаканал» -  працоуны калектыу 
прадпрыемства ацяпляльных кацельняу 1 цеплавых сетак Слошмскага 
гарадскога уштарнага прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадарю.

7. Вызначыць пераможцам1 сярод прадпрыемствау малога б1знесу -  
таварыства з абмежаванай адказнасцю “ДЭКСЭН”

8. Узнагародзщь удзельнжау спаборнщтва, перал1чаных у пунках 6 1 
7 дадзенага рашэння, грашовай прэм1яй у памеры 20 базавых вел1чынь 
кожнаму 1 пераходным1 вымпелам1 Слошмскага раённага выканаучага 
камггэта 1 прэзщыума Слошмскага раённага Савета дэпутатау.

9. Вызначыць пераможцам1 сярод працаунжоу раёна за званне 
“Лепшы па прафесй”:

9.1. сярод юраунжоу суб’ектау гаспадарання:
С1няк Алену М1хайлауну, дырэктара Слон1мскага гандлёвага 

адкрытага акцыянернага таварыства “Свгганак”;
Пяцько Ганну 1ос1фауну, старшыню Азярнщкага сельскага 

выканаучага камггэта;
9.2. сярод спецыялютау сельскай гаспадарю -  Хасанаву 1ну 

Мжалаеуну, брыгадз1ра вытворчай брыгады у жывёлагадоул1 камунальнага 
сельскагаспадарчага уштарнага прадпрыемства “Драпава”;

9.3. сярод мехашзатарау сельскай гаспадарю -  Калодку Уладз1м1ра 
Уладз1м1рав1ча, трактарыста-машышста камунальнага сельскагаспадарчага 
уштарнага прадпрыемства “Дружба-Агра”;

9.4. сярод аператарау машыннага даення кароу -  Галабурду Алену 
Мжалаеуну, аператара машыннага даення сельскагаспадарчага уштарнага 
прадпрыемства «АграПаулава»;

9.5. сярод аператарау па дарошчванш буйной рагатай жывёлы -  
Шащнскую Вольгу М1хайлауну, жывёлавода адкрытага акцыянернага 
таварыства “Сянькоушчына”;

9.6. сярод аператарау па адкорму буйной рагатай жывёлы -  
Шапавалава Анатол1я Сяргеев1ча, жывёлавода адкрытага акцыянернага 
таварыства “Сянькоушчына”;

9.7. сярод аператарау па догляду свшей -  Ляшэв1ча Юрыя 
Мжалаев1ча, заатэхн1ка ф1л1яла замежнага таварыства з абмежаванай 
адказнасцю “Белдан”;

9.8. сярод работнжау птушкагадоучай гаспадарю -  Скок Валянщну 
Аляксееуну, аператара птушкафабрык 1 механ1заваных ферм аддзялення 
“Слошм” фш яла “Сюдзельская птушкафабрыка” адкрытага акцыянернага 
таварыства “Агракамбшат “Ск1дзельск1”;
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9.9. сярод работнкау прадпрыемствау сувяз1 -  Ламана М калая 
Арсеньев^ча, шжынера лшейных збудаванняу сувяз^  ̂ абаненцюх прылад 
Слошмскага занальнага вузла электрасувяз1 Гродзенскага фш яла 
рэспублканскага уштарнага прадпрыемства “Белтэлеком”;

9.10. сярод работнкау жыллёва-камунальнай гаспадарю:
Бялоцкую Таццяну Анатольеуну, майстра дарожна-

эксплуатацыйнага прадпрыемства Слошмскага гарадскога уштарнага 
прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадарю;

Жабруна Уладз1м1ра М^хайлав^ча, слесара-рамонтнка адкрытага 
акцыянернага таварыства “Слошмсю водаканал”;

9.11. сярод работнкау прадпрыемствау электра-, энерга-, 
газазабеспячэння -  Вюаггава Сяргея Сельмурзаев^ча, слесара па 
абслугоуванню  ̂ рамонту газавыкарыстоуваючага абсталявання фшяла 
“Слошмскае вытворчае упрауленне” вытворчага рэспублканскага 
уштарнага прадпрыемства “Гроднааблгаз”;

9.12. сярод работнкау прадпрыемствау, яюя абслугоуваюць сельскую 
гаспадарку -  Янушку Алега Iгарав^ча, ветэрынарнага урача-артапеда 
дзяржаунай установы “Слошмская раённая ветэрынарная станцыя”;

9.13. сярод вадзщеляу аутатранспартных прадпрыемствау -  
Беладзеда Вктара Iванав^ча, вадзщеля аутамабшя фш яла “Аутобусны парк 
№ 3 г. Слошм” адкрытага акцыянернага таварыства “Гроднааблаутатранс”;

9.14. сярод будаушкоу -  Бяляускага Дзмггрыя М^калаев^ча, 
машышста катка самаходнага фш яла “Дарожна-будаушчае упрауленне 
№ 65” адкрытага акцыянернага таварыства “Дарожна-будаушчы трэст 
№ 6”;

9.15. сярод работнкау прадпрыемствау гандлю -  Лойку Алену 
Аляксандрауну, начальнка гандлёвага аддзела Слошмскага фш яла 
Гродзенскага абласнога спажывецкага таварыства;

9.16. сярод работнкау прамысловых прадпрыемствау:
Цканаву Раку Паулауну, машышста рэзальных машын Гродзенскага 

абласнога уштарнага палкраф1чнага прадпрыемства “Слошмская 
друкарня”;

Калшоускую Наталш Уладз^м^рауну, намеснка генеральнага 
дырэктара па камерцыйных пытаннях адкрытага акцыянернага таварыства 
“Слошмсю мясакамбшат”;

Гаурыльчыка 1вана Уладз^м^рав^ча, паяльшчыка цэха вытворчасщ 
кардона адкрытага акцыянернага таварыства “Слошмсю кардонна- 
папяровы завод “Альбярщн”;

Хвяскев1ча Андрэя Антонав^ча, столяра зборачнага цэха адкрытага 
акцыянернага таварыства “Слошммэбля”;
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9.17. сярод служачых праваахоуных органау -  Палхоускага 
Аляксандра Лявонцьев1ча, намесшка начальшка па щэалапчнай рабоце 1 
кадраваму забеспячэнню аддзела унутраных спрау Слон1мскага раённага 
выканаучага камгтэта;

9.18. сярод служачых раённага аддзела па надзвычайных спуацыях 1 
Узброеных Сш -  Рашчынскага М1калая Анатольев1ча, намесшка камандз1ра 
па щэалапчнай рабоце -  начальшка аддзялення щэалапчнай работы 11-й 
асобнай гвардзейскай механ1заванай брыгады;

9.19. сярод работшкау сферы адукацьи -  Логв1наву 1рыну Фёдарауну, 
метадыста дзяржаунай установы адукацыи “Слошмсю раённы цэнтр 
творчасщ дзяцей 1 моладзГ;

9.20. сярод работшкау медыцынск1х устаноу -  Антончык Святлану 
1ос1фауну, урача агульнай практык (загадчыка) Сянькоушчынскай 
амбулаторыи установы аховы здароуя “Слошмская цэнтральная раённая 
бальнща”;

9.21. сярод работшкау сферы культуры -  Наваленку Аляксандра 
Вггальев1ча, юраушка народнага вакальнага ансамбля “Рябинушка” 
дзяржаунай установы культуры “Слошмсю цэнтр культуры 1 адпачынку”;

9.22. сярод работшкау с1стэмы сацыяльнай абароны насельнщтва -  
Санюту Алену М1хайлауну, сацыяльнага работн1ка аддзялення сацыяльнай 
дапамоп на даму дзяржаунай установы “Цэнтр сацыяльнага абслугоування 
насельнщтва Слон1мскага раёна”;

9.23. сярод спартсменау, спартыуных трэнерау -  Дзям1дз1ка Сяргея 
1ос1фав1ча, дырэктара дзяржаунай установы “Спецыял1заваная дзщяча- 
юнацкая школа ал1мп1йскага рэзерву № 3 г. Слошма”.

10. Узнагародзщь пераможцау, перал1чаных у пункце 9 дадзенага 
рашэння, дыпломам1 1 грашовай прэм1яй у памеры 10 базавых вел1чынь 
кожнаму.

Прапанаваць юраушкам арган1зацый ва устаноуленым
заканадауствам парадку ажыццявщь выплату грашовай прэми у памеры 10 
базавых вел1чынь:

Палхоускаму Аляксандру Лявонцьев1чу, намесн1ку начальн1ка па 
щэалапчнай рабоце 1 кадраваму забеспячэнню аддзела унутраных спрау 
Слошмскага раённага выканаучага камггэта;

Пяцько Ганне 1ос1фауне, старшыш Азярн1цкага сельскага 
выканаучага камггэта;

Рашчынскаму М1калаю Анатольев1чу, намесн1ку камандз1ра па 
щэалапчнай рабоце -  начальшку аддзялення щэалапчнай работы 11-й

У” 1 ^У ^У ^У * ^У У” 1асобнай гвардзейскай механ1заванай брыгады.
11. Пераможцау спаборнщтва занесщ на раённую Дошку гонару.
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12. Трупе бухгалтарскага ушкУ 1 справаздачнасщ Слошмскага 
раённага выканаучага кам1тэта (Ракев1ч В.М.) выплату грашовых прэмш 1 
выдатю па афармленш раённай Допиа гонару ажыццявщь за кошт сродкау, 
прадугледжаных у раённым бюджэце на шшыя агульнадзяржауныя
пытанш.

Старшыня Слошмскага раённага 
Савета дэпутатау
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