
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
____21.08.2019___                                                                                                   №__345______ 
                                                                 м. Лиман 

Про нагородження 

Почесною грамотою 

міської ради 
 

 

Розглянувши клопотання відділу економічного розвитку і торгівлі виконавчого 

комітету міської ради від 24.07.2019 р., управління освіти молоді та спорту міської 

ради від 25.07.2019 р., КЗ “Лиманський центр безпеки громадян”від 25.07.2018 р., 

відділу культури і туризму міської ради від 22.07.2019 р., керівництва Лиманської 

дільниці Слов’янського УГГ від 24.07.2019 р., ДП «Лиманське лісове господарство» 

від 24.07.2019 р., ДПРЗ-21 ГУ ДСНС України у Донецькій області від 25.07.2019 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 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 Рибіна Андрія Івановича – тренера-викладача з футболу Дитячо-

юнацької спортивної школи м. Лиман; 
1.1.2 Іванька Олексія Володимировича – тренера - викладача з радіоспорту 

Обласної спортивної школи для дітей - сиріт та дітей, які залишились 

без батьківського піклування (Лиманське відділення); 
1.1.3 Шарапова Петра Васильовича – тренера-викладача з велоспорту 

Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи 

олімпійського резерву з велосипедного порту (Лиманське відділення).  
 

1.2 До Дня рятівника: 
1.2.1 Редченка Олега Олексійовича - першого заступника начальника 21-го 

 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС 

 України у Донецькій області; 
1.2.3 Соболєва Миколу Івановича - начальника варти Зарічненської МПК. 
 

1.3 До Всеукраїнського дня бібліотек: 
1.3.1 Кравченко Ірину Григорівну – завідувача відділом обслуговування 

 центральної міської бібліотеки Лиманської ЦБС. 
 



1.4 До Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості 

України: 
1.4.1 Курілову Світлану Олександрівну — слюсаря з експлуатації та ремонту 

підземних газопроводів Лиманської дільниці Слов’янського УГГ.  
 

1.5 До Дня працівника лісу: 
1.5.1 Рибалка Сергія Олександровича — майстра лісу Краснолиманського                 

 лісництва ДП “Лиманське лісове господарство”; 
1.5.2 Наконечного Олексія Павловича — майстра лісу Дробишевського                        

 лісництва ДП “Лиманське лісове господарство”. 
 

1.6 До Дня підприємця: 
1.6.1 Химинець Олену Олександрівну – фізичну особу підприємця; 
1.6.2 Попова Сергія Миколайовича – фізичну особу підприємця. 

 
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 

 

 


