
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

__17.10.2018_____                                                                                                   №__333__ 

                                                                 м. Лиман 

Про нагородження 

Почесною грамотою 

міської ради 

 

 

Розглянувши клопотання регіональної філії “Донецька залізниця” публічного 

акціонерного товариства “Українська залізниця” від 26.09.2018, відділу культури і 

туризму міської ради від 26.09.2018 р., управління агропромислового розвитку міської 

ради від 26.09.2018 р., Бахмутсько-Лиманського об’єднаного управління Пенсійного 

фонду України Донецької області від 26.09.2018 р., територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Лиман від 26.09.2018 р., 

управління соціального захисту населення міської ради від 26.09.2018 р., Лиманського 

міського центру зайнятості від 26.09.2018 р. про нагородження Почесною грамотою 

міської ради, керуючись Положенням про Почесну грамоту міської ради, 

затвердженим рішенням міської ради від 23.01.2003 № 4/6-95, ст. 40 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» за вагомий особистий внесок у розвиток 

відповідних галузей Лиманської ОТГ, багаторічну бездоганну працю та з нагоди 

професійних свят, 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 Фоменка Миколу Івановича - директора міського будинку культури 

смт Ярова; 

1.1.2 Швець Ольгу Михайлівну - директора центру культури і дозвілля с. 

Рубці. 

 

1.2 До Дня працівника соціальної сфери України:  

1.2.1 Білоіваненко Наталію Миколаївну - головного спеціаліста відділу з 

питань призначення, перерахунку та виплат пенсій № 3 Бахмутсько-

Лиманського об’єднаного управління Пенсійного фонду України 

Донецької області; 

1.2.2 Петрунь Ларису Миколаївну - соціального робітника відділення 

допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) м. Лиман; 

1.2.3 Письменну Наталію Михайлівну - провідного фахівця з питань 

зайнятості Лиманського міського центру зайнятості;  



1.2.4 Згащак Ганну Анатоліївну - провідного спеціаліста сектору прийняття 

рішень відділу грошових виплат та компенсацій Управління 

соціального захисту населення Лиманської міської ради.  

 

1.3 До Дня залізничника України:  

1.3.1 Руденко Олену Анатоліївну - електромонтера з ремонту та 

обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування 4 

розряду структурного підрозділу “Лиманська дистанція сигналізації та 

зв’язку” регіональної філії “Донецька залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”; 

1.3.2. Чуніхіна Сергія Івановича — слюсаря-електрика з ремонту 

електроустаткування 5 розряду структурного підрозділу Лиманське 

локомотивне депо” регіональної філії “Донецька залізниця”; 

1.3.3. Коваленка Дмитра Юрійовича - старшого оглядача вагонів 6 розряду  

структурного підрозділу “Лиманське вагонне депо” регіональної філії 

“Донецька залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”; 

1.3.4. Сімінченка Сергія Володимировича — ремонтника штучних споруд 4 

розряду структурного підрозділу “Лиманська дистанція колії” 

регіональної філії “Донецька залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”; 

1.3.5. Гордієнка Романа Вікторовича - електромонтера контактної мережі 6 

розряду структурного підрозділу “Лиманська дистанція 

електропостачання” регіональної філії “Донецька залізниця”; 

1.3.6. Резнікову Валентину Олександрівну - старшого приймальника поїздів 

структурного підрозділу “Станція Лиман” регіональної філії 

“Донецька залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”; 

1.3.7. Коротенка Дмитра Васильовича - слюсаря з ремонту рухомого складу 

5 розряду структурного підрозділу “Лиманське моторвагонне депо” 

регіональної філії “Донецька залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”. 

 

1.4 До Дня працівників сільського господарства України: 

1.4.1. Бордюгова Сергія Олексійовича - тракториста-машиніста с.г. 

виробництва у ПРАТ “Тернівське”;  

1.4.2. Шаблю Володимира Анатолійовича - голову фермерського 

господарства “Багатогалузеве фермерське господарство “Мрія” 

1.4.3. Писаревського Володимира Миколайовича - агронома “СП-Донецьк”; 

1.4.4. Слюсара Павла Володимировича - тракториста-машиніста, 
фермерського господарства “Врємя”; 

1.4.5. Теслюк Ніну Іванівну - головного зоотехніка Фермерського 

господарства “Меркурій”. 

1.4.6. Попова Миколу Степановича - голову фермерського господарства 

“Маяк”. 

 

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 

 


