
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                                   №________ 
                                                                 м. Лиман 

Про нагородження 

Почесною грамотою 

міської ради 
 

 

Розглянувши клопотання ПрАТ “Донрибкомбінат” рибгоспу 

«Краснолиманський» від 14.06.2019; відділу культури та туризму міської ради від 

14.06.2019; відділу обліку та звітності виконавчого комітету Лиманської міської ради 

від 14.06.2019 відділу економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету 

Лиманської міської ради від 14.06.2019, Лиманського відділення поліції 

Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області від 18.06.2019, про нагородження 

Почесною грамотою міської ради, за вагомий особистий внесок у розвиток 

відповідних галузей Лиманської ОТГ, багаторічну бездоганну працю та з нагоди 

професійних свят, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» виконавчий комітет міської ради  
 

ВИРІШИВ: 
1. Нагородити Почесною грамотою міської ради: 

 

1.1 До Дня бухгалтера України: 
1.1.1. Дрозд Тетяну Тихонівну – головного бухгалтера відділу культури та 

туризму міської ради; 
1.1.2. Ребрей Катерину Євгенівну - заступника начальника, головного 

бухгалтера відділу обліку та звітності виконавчого комітету Лиманської 

міської ради. 
 

1.2 До Дня рибалки: 
1.2.1.Гакала Олександра Григоровича – заступника директора ПрАТ 

“Донрибкомбінат” рибгоспу «Краснолиманський».  
 

1.3.До Дня працівників торгівлі: 
1.3.1. Головащенко Олену Олексіївну – продавця промислових товарів 

магазину “Катруся”; 
1.3.2. Швець Ларису Анатоліївну – приватного підприємця; 
 

1.4 До Дня національної поліції України: 
1.4.1. Полянську Яну Олександрівну — заступника начальника ВП — 

начальника СВ, капітана поліції Лиманського відділення поліції 

Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області;  



1.4.2. Зимоглядчук Дарину Андріївну - слідчого СВ, старшого лейтенанта 

поліції Лиманського відділення поліції Слов’янського ВП ГУНП в 

Донецькій області; 
1.4.3. Мірошниченка Євгена Віталійовича - оперуповноваженого СКП, 

старшого лейтенанта поліції Лиманського відділення поліції Слов’янського 

ВП ГУНП в Донецькій області; 
1.4.4. Козоброда Євгена Олександровича - дільничого офіцера поліції СП, 

лейтенанта поліції Лиманського відділення поліції Слов’янського ВП ГУНП 

в Донецькій області;  
 

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

грошової винагороди згідно рішення міської ради від 23.12.2016 р. №7/22-985. 
 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови Драча Ю.А. 
 

 

 

Міський голова       П.Ф.Цимідан 

 

 


