
  

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
___19.08.2020_____                                                                                                   №_291_______ 
                                                                 м. Лиман 

Про нагородження 

Почесною грамотою 

міської ради 
 

 

Розглянувши клопотання відділу економічного розвитку і торгівлі виконавчого 

комітету міської ради від 05.08.2020 р., управління освіти молоді та спорту міської 

ради від 07.08.2020 р., комунального закладу “Лиманський центр безпеки 

громадян”від 06.08.2020 р., відділу культури і туризму міської ради від 24.07.2020 р., 

керівництва Лиманської дільниці Слов’янського управління по газопостачанню та 

газифікації ПАТ “Донецькоблгаз” від 11.08.2020 р., державного підприємства 

«Лиманське лісове господарство» від 06.08.2020 р., 21-го державного пожежно-

рятувального загону Головного управління  ДСНС України у Донецькій області від 

06.08.2020 р., 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 Дня фізичної культури та спорту: 
1.1.1 Бридуна Олександра Володимировича – віце-президента громадської 

організації “Футбольний клуб “Локомотив” Лиман”, вчителя фізичної 

культури Лиманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2; 
1.1.2 Терещенка Віктора Вікторовича – вчителя фізичної культури 

Лиманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4; 
1.1.3 Землянську Ольгу Олександрівну – заступника директора з 

адміністративно-господарської діяльності Дитячо-юнацької 

спортивної школи м. Лиман.  
 

1.2 До Дня рятівника: 
1.2.1 Смєнова Володимира Леонідовича — пожежного-рятувальника 69 

державної-рятувальної частини 21-го  державного пожежно-рятувального 

загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області; 



1.2.3 Шрамченка Миколу Івановича - начальника варти Дробишевської МПК, 

КЗ “Лиманський центр безпеки громадян”. 
 

1.3 До Всеукраїнського дня бібліотек: 
1.3.1 Бабакову Любов Іванівну – завідувача бібліотекою - філією Лиманської 

централізованої бібліотечної системи. 
 

1.4 До Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості 

України: 
1.4.1 Тендітну Любов Василівну - інженера з розрахунків та режимів  дільниці  

м. Лиман Слов’янського управління по газопостачанню та газифікації ПАТ 

“Донецькоблгаз”. 
 

1.5 До Дня працівника лісу: 
1.5.1 Виговського Владислава Валерійовича - майстра лісу Дробишевського  

лісництва ДП “Лиманське лісове господарство”; 
1.5.2 Воробйова Юрія Анатолійовича- тракториста цеху з переробки деревини 

ДП “Лиманське лісове господарство”. 
 

1.6 До Дня підприємця: 
1.6.1 Войтенка Артема Євгеновича – фізичну особу підприємця; 
1.6.2 Шевченко Наталію Олександрівну – фізичну особу підприємця. 

 
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 

 

 


