
  

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                                   №________ 
                                                                 м. Лиман 

Про нагородження 

Почесною грамотою 

міської ради 
 

 

Розглянувши клопотання регіональної філії “Донецька залізниця” акціонерного 

товариства “Українська залізниця” від 07.10.2019, відділу культури і туризму міської 

ради від 24.09.2019, відділу агропромислового розвитку міської ради від 04.10.2019, 

Бахмутсько-Лиманського об’єднаного управління Пенсійного фонду України 

Донецької області від 03.10.2019, Лиманського міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді від 30.09.2019, Лиманського міського відділення управління 

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області від 

03.10.2019, управління соціального захисту населення міської ради від 07.10.2019, 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 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 Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного 

мистецтва: 
1.1.1 Зінчук Вікторію Олексіївну — завідувача сектору культурно-освітньої 

роботи та організації дозвілля ЦКД ім. Горького; 
1.1.2 Галушко Галину Андріївну — заступника з навчально-виховної 

роботи музичної школи м. Лиман. 
 

1.2 До Дня працівника соціальної сфери України:  
1.2.1 Оксенченко Оксану Костянтинівну - начальник відділу з питань 

призначення, перерахунку та виплати пенсій № 4 Бахмутсько-

Лиманського об’єднаного управління Пенсійного фонду України 

Донецької області; 
1.2.2 Заярного Владислава Миколайовича — головного спеціаліста відділу 

виплат та матеріального забезпечення Лиманського міського 

відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування України в Донецькій області; 



1.2.3 Корсун Світлану Миколаївну - фахівця з соціальної роботи 

Лиманського міського центру соціальних служб для сім’ї , дітей та 

молоді;  
1.2.4 Шепель Олену Євгенівну - державного соціального інспектора 

управління соціального захисту населення Лиманської міської ради.  

 

1.3 До Дня працівників сільського господарства України: 
1.3.1 Істратова Валерія Миколайовича - директора ТОВ “Агрофірма 

Шевченківська” 
1.3.2 Гусака Василя Івановича - голову ФГ “Вікторія”; 
1.3.3 Тирінову Олену Михайлівну - телятницю ТОВ “Торське”; 
1.3.4 Ковалькова Володимира Григоровича - комбайнера ФГ “Врємя”; 
1.3.5 Кузьменка Віктора Михайловича - водія автотранспортних засобів ТОВ 

“Чайка”; 
1.3.6 Шнипка Сергія Миколайовича - директора ТОВ “Ярівське”. 

 

1.4 До Дня залізничника України:  
1.4.1 Герасимчука Сергія Вікторовича - майстра вагонного депо (1 групи) 

пункту технічного обслуговування вагонів з відчепленням станції Лиман 

позакласна структурного підрозділу “Лиманське вагонне депо” регіональної 

філії “Донецька залізниця” АТ “Укрзалізниця”; 
1.4.2 Самойлова Олександра Володимировича - електромонтера з ремонту та 

монтажу кабельних ліній 6-го розряду району електропостачання Лиман 

структурного підрозділу “Лиманська дистанція електропостачання” 

регіональної філії “Донецька залізниця” АТ “Укрзалізниця”; 
1.4.3 Кирюшина Ігоря Михайловича - слюсаря-електрика з ремонту 

електроустаткування 6-го розряду цеху ремонту локомотивів структурного 

підрозділу “Лиманське локомотивне депо” регіональної філії “Донецька 

залізниця” АТ “Укрзалізниця”;  
1.4.4 Дьяченка Ігоря Петровича - електромонтера з ремонту та обслуговування 

апаратури та пристроїв зв’язку 5 розряду структурного підрозділу “Лиманська 

дистанція сигналізації та зв’язку” регіональної філії “Донецька залізниця” АТ 

“Укрзалізниця”; 
1.4.5 Резнікова Юрія Михайловича - монтера колії 5 розряду бригади 

експлуатаційного околотку дільниці з поточного утримання колії № 2 

структурного підрозділу “Лиманська дистанція колії” регіональної філії 

“Донецька залізниця” АТ “Укрзалізниця”;  
1.4.6 Чугай Ольгу Михайлівну - сигналіста 4 розряду структурного підрозділу 

“Станція Лиман” регіональної філії “Донецька залізниця” АТ “Укрзалізниця”. 
 

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 


