
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                                   №________ 

                                                                 м. Лиман 

Про нагородження 

Почесною грамотою 

міської ради 

 

 

Розглянувши клопотання структурного підрозділу “Лиманська дистанція 

електропостачання”регіональної філії “Донецька залізниця” акціонерного товариства 

“Українська залізниця” від 07.11.2017, громадської організації “Спілка воїнів АТО та 

десантників Лиманщини” від 22.10.2019, Слов’янського об’єднаного військового 

комісаріату від 06.11.2019, Лиманського відділу Слов’янської місцевої прокуратури 

Донецької області від 24.10.2019, 28.10.2019, Краснолиманського міського суду 

Донецької області від 22.10.2019, Лиманського міського відділу державної виконавчої 

служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області від 

21.10.2019, Лиманського РЕМу від 24.10.2019, відділу організаційної роботи та 

внутрішньої політики виконавчого комітету міської ради від 01.11.2019, 
профспілкового комітету Лиманської міської ради та її виконавчого комітету від 

04.11.2019, про нагородження Почесною грамотою міської ради, за активну життєву 

позицію, особистий внесок у зміцнення обороноздатності і безпеки Української 

держави, за вагомий особистий внесок у розвиток відповідних галузей Лиманської 

ОТГ, багаторічну бездоганну працю та з нагоди професійних свят, керуючись 

Положенням про відзнаку Лиманської міської ради «Почесна грамота Лиманської 

міської ради», затвердженим рішенням міської ради від 22.08.2019 № 7/67-3790, ст. 8 

Статуту Лиманської об’єднаної територіальної громади, ст. 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Нагородити Почесною грамотою міської ради: 

 

1.1 До Дня працівників прокуратури України: 

1.1.1 Хмельову Наталію Анатоліївну – прокурора Лиманського відділу 

Слов’янської місцевої прокуратури Донецької області ; 

1.1.2 Макаренка Сергія Петровича – прокурора Лиманського відділу 

Слов’янської місцевої прокуратури Донецької області ; 

1.2 До Дня працівників суду України: 

1.2.1 Малашенко Ірину Володимирівну – оператора копіювальних та 

розмножувальних машин Краснолиманського міського суду Донецької 

області; 

 



1.3 До Дня місцевого самоврядування в Україні: 

 
1.3.1 Андрєєву Ганну Сергіївну – головного спеціаліста відділу 

економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету міської ради; 

1.3.2  Шуляченко Ірину Олексіївну — начальника юридичного відділу 

виконавчого комітету Лиманської міської ради; 

1.3.3 Муравльову Олену Миколаївну - заступника міського голови; 

1.3.4 Коровченко Олену Володимирівну - начальника відділу з питань 

кадрової роботи виконавчого комітету міської ради; 

1.3.5 Малого Романа Олександровича - керуючого справами виконавчого 

комітету Лиманської міської ради; 

1.3.6 Оськіну Зінаїду Анатоліївну - голову вуличного комітету мікрорайону 

“Центральний”.  

 

1.4 До Дня енергетика: 

1.4.1 Клімова Віктора Івановича - електромеханіка (тягової підстанції) 

дільниці І групи структурного підрозділу «Лиманська дистанція 

електропостачання» регіональної філії «Донецька залізниця» АТ 

«Укрзалізниця»; 

1.4.2 Явтушенка Євгена Анатолійовича – електромонтера з експлуатації 

розподільних мереж Лиманського РЕМу; 

 

 1.5 До Дня працівника державної виконавчої служби: 

 1.5.1 Жабіна Андрія Сергійовича – начальника Лиманського міського 

відділу державної виконавчої служби Головного територіального 

управління юстиції у Донецькій області. 
 

 1.6 До Дня Збройних Сил України: 

 1.6.1 Рудого Миколу Миколайовича - військовослужбовця ЗСУ. 

 1.6.2 Рибіна Павла Сергійовича – старшого стрільця взводу охорони 

Слов’янського ОМВК; 

 1.6.3 Артюшенка Павла Борисовича - стрільця-помічника-

гранатометника взводу охорони Слов’янського ОМВК; 

 1.6.4. Полякова Олександра Васильовича - електрика-дизелиста 

відділення забезпечення Слов’янського ОМВК; 

 

2. Відділу обліку та звітності міської ради (Манцева) здійснити виплату грошової 

винагороди згідно рішення міської ради від 22.12.2017, №7/40-1791. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови Драча Ю.А.  

 

 

 

Міський голова       П.Ф.Цимідан 

 

 

 


