
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

__18.11.2020___                                                                                                   №___495_____ 

                                                                 м. Лиман 

Про нагородження 

Почесною грамотою 

міської ради 

 

 

Розглянувши клопотання регіональної філії “Донецька залізниця” акціонерного 

товариства “Українська залізниця” від 06.11.2020, громадської організації “Спілка 

воїнів АТО та ООС Лиманщини” від 10.11.2020, Лиманського відділу Слов’янської 

місцевої прокуратури Донецької області від 05.11.2020, Краснолиманського міського 

суду Донецької області від 03.11.2020, Лиманського міського відділу державної 

виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції  

(м.Харків) від 06.11.2020, комунального підприємства “Лиманська служба єдиного 

замовника” від 10.11.2019, профспілкового комітету Лиманської міської ради та її 

виконавчого комітету від 06.11.2020 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 Ібрагімова Олега Чінгізовича – прокурора Лиманського відділу 

Слов’янської місцевої прокуратури Донецької області ; 

1.1.2 Натальченка Леоніда Леонідовича – прокурора Лиманського відділу 

Слов’янської місцевої прокуратури Донецької області; 

1.2 До Дня працівників суду України: 

1.2.1 Тімонову Оксану Геннадіївну – помічника судді Краснолиманського 

міського суду Донецької області; 

 

1.3 До Дня місцевого самоврядування в Україні: 

 



1.3.1 Ройко Марину Михайлівну – начальника відділу надання 

адміністративних послуг виконавчого Лиманської комітету міської 

ради; 

1.3.2 Безгубова Олександра Володимировича - начальника відділу з питань 

праці виконавчого комітету Лиманської міської ради; 

1.3.3 Арматову Вікторію Сергіївну - головного спеціаліста відділу 

організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету 

Лиманської міської ради; 

1.3.4 Набойченко Катерину Валеріївну - головного спеціаліста відділу з 

питань кадрової роботи виконавчого комітету Лиманської міської 

ради; 

1.3.5 Лещенка Сергія Вікторовича - головного спеціаліста відділу 

інформаційних технологій виконавчого комітету Лиманської міської 

ради; 

 

1.4 До Дня енергетика: 

1.4.1 Задорожного Валерія Валерійовича - старшого електромеханіка 

(електропостачання) дільниці І групи структурного підрозділу 

«Лиманська дистанція електропостачання» регіональної філії 

«Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця»; 

1.4.2 Медінцева Андрія Володимировича – майстра комунального 

підприємства “Лиманська служба єдиного замовника”; 

 

 1.5 До Дня працівника державної виконавчої служби: 

 1.5.1 Щербину Юлію Миколаївну – головного державного виконавця 

Лиманського міського відділу державної виконавчої служби Східного  

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) 

 

 1.6 До Дня Збройних Сил України: 

 1.6.1 Єфремова Валентина Олександровича - учасника бойових дій, 

який брав участь в АТО та здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях; 

 1.6.2 Ісламова Тимура Бахтийоровича - учасника бойових дій, який 

брав участь в АТО та здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації в Донецькій та Луганській областях; 

 1.6.3 Сотника Андрія Володимировича - учасника бойових дій, який 

брав участь в АТО та здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації в Донецькій та Луганській областях; 

 1.6.4. Маренича Олександра Володимировича - учасника бойових дій, 

який брав участь в АТО та здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях. 

 

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

 грошової винагороди згідно рішення міської ради від 19.12.2019 р. №7/73-4513. 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови Драча Ю.А. 

 

 

Міський голова       П.Ф.Цимідан 


