
  

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
____18.08.2021_____                                                                                                   №_370 
                                                                 м. Лиман 

Про нагородження 
Почесною грамотою 
міської ради 
 
 

Розглянувши клопотання відділу економічного розвитку і торгівлі виконавчого 
комітету міської ради від 13.08.2021 р., управління освіти молоді та спорту міської 
ради від 17.08.2021 р., комунального закладу “Лиманський центр безпеки громадян” 
від 16.08.2021 р., відділу культури і туризму міської ради від 11.08.2021 р.,  
Лиманської дільниці Слов’янського управління по газопостачанню та газифікації ПАТ 
“Донецькоблгаз” від 09.08.2021 р., державного підприємства «Лиманське лісове 
господарство» від 10.08.2021 р., 21-го державного пожежно-рятувального загону 
Головного управління  ДСНС України у Донецькій області від 09.08.2021 р., про 
нагородження Почесною грамотою міської ради, за вагомий особистий внесок у 
розвиток відповідних галузей Лиманської ТГ, 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 Хандія Сергія Миколайовича — заступника начальника структурного 
підрозділу “Лиманське локомотивне депо”; 

1.1.2 Іванисенка Віталія Анатолійовича — тренера-викладача з дзюдо 
Обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи; 

1.1.3 Дерев’янка Павла Михайловича — інструктора фізкультурно-
спортивного клубу “Локомотив” м. Лиман. 
 

1.2 До Дня рятівника: 
1.2.1 Тулінова Віталія Валерійовича — рятувальника рятувального відділення 
69 державної пожежно-рятувальної частини 21-го державного пожежно-
рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області; 
1.2.2 Роменського Володимира Васильовича — начальника варти Зарічненської 
МПК.  
 



1.3 До Всеукраїнського дня бібліотек: 
1.3.1 Кондакову Ніну Степанівну – бібліотекаря Тернівської бібліотеки-філії 
Публічної бібліотеки Лиманської ОТГ. 
 
1.4 До Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості 
України: 
1.4.1 Кузьменка Сергія Борисовича — слюсара з ремонту та експлуатації 
підземних газопроводів Лиманської дільниці Слов’янського управління по 
газопостачанню та газифікації ПАТ “Донецькоблгаз”. 
 
1.5 До Дня працівника лісу: 
1.5.1 Водоп’янова Сергія Олеговича — старшого майстра лісу Дробишевського  
лісництва ДП “Лиманське лісове господарство”; 
1.5.2 Кондрашова Валерія Вячеславовича — майстра лісопожежної станції 
Краснолиманського лісництва ДП “Лиманське лісове господарство”. 
 
1.6 До Дня підприємця: 
1.6.1 Коденця Володимира Володимировича – фізичну особу підприємця; 
1.6.2 Мартиненко Юлію Павлівну – фізичну особу підприємця. 

 
2. Відділу обліку та звітності міської ради (Манцева) здійснити виплату 
грошової винагороди згідно рішення міської ради від 24.12.2020 р. №8/3-66. 

 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
виконавчого комітету Погорелова О.В. 
 
 
 
Міський голова       О.В. Журавльов  


