
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
__15.09.2021_____                                                                                                   №__451______ 
                                                                 м. Лиман 

Про нагородження 
Почесною грамотою 
міської ради 

 
Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю ”Чайка” 

від 30.08.2021, відділу культури і туризму міської ради від 06.09.2021, управління 
освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради від 26.08.2021, Громадської ради при 
виконавчому комітеті Лиманської міської ради від 06.09.2021, регіональної філії 
“Донецька залізниця” АТ “Укрзалізниця” від 03.09.2021,  комунального підприємства 
“Лиманський Зеленбуд” від 06.09.2021, комунального підприємства “Лиманська 
служба єдиного замовника” від 13.09.2021,  громадської організації “Спілка воїнів 
АТО та десантників Лиманщини” від 10.09.2021, Донецького відокремленого 
підрозділу Державної установи “Лабораторний центр на залізничному транспорті 
МОЗ України” від 31.08.2021, Лиманської філії Державної установи “ДОЦКПХ МОЗ ” 
від 01.09.2021, 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 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 працівників харчової промисловості: 

1.1.1 Стрільця Володимира Івановича — старшого електрика ТОВ “Чайка”.  
 

1.2 До Дня працівників освіти: 
1.2.1 Чакову Марину Анатоліївну – викладача фортепіано музичної школи 

м. Лиман; 
1.2.2 Войт Вадима Анатолійовича – директора навчально-виховного 

комплексу селища Нове “загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — 
дошкільний навчальний заклад” Лиманської міської ради Донецької 
області; 

1.2.3 Діденко Наталію Леонідівну – педагога-організатора Зарічненської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради 
Донецької області; 



1.2.4 Кришкевич Вікторію Володимирівну — директора Ярівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради 
Донецької області; 

1.2.5 Натальченко Наталію Іванівну — учителя математики Лиманської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Лиманської міської ради 
Донецької області; 

1.2.6 Сєрокурову Любов Вікторівну — вчителя початкових класів 
Лиманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Лиманської 
міської ради Донецької області. 

1.3 До Дня захисника України: 
1.3.1  Слєпцова Олексія Васильовича – 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; 

1.3.2 Красногрудя Анатолія Вікторовича – батька загиблого учасника 
АТО/ООС Красногрудя Дмитра Анатолійовича; 

1.3.3 Красногрудь Людмилу Михайлівну - матір загиблого учасника 
АТО/ООС Красногрудя Дмитра Анатолійовича; 

1.3.4 Діброва Дмитра Сергійовича - 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; 

1.3.5 Крутика Дмитра Анатолійовича - 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. 

1.4 До Дня юриста України: 
1.4.1 Поліщук Олену Ігорівну — заступника начальника юридичної служби 

регіональної філії “Донецька залізниця” АТ “Укрзалізниця”. 
1.5 До Дня автомобіліста і дорожника: 

1.5.1 Піддубного Миколу Васильовича - водія автотранспортного засобу, 
комунального підприємства “Лиманська служба єдиного замовника”; 

1.5.2 Бочарова Олександра Володимировича - водія автотранспортного 
засобу комунального підприємства “Лиманський “Зеленбуд”. 
 

1.6 До Дня працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України: 
1.6.1 Воловод Світлану Петрівну — помічника лікаря-епідеміолога 
Донецького відокремленого підрозділу Державної установи “Лабораторний 
центр на залізничному транспорті МОЗ України”;  
1.6.2 Штепу Флоріду Саліховну - завідувача мікробіологічної лабораторії 
Лиманської філії Державної установи “ДОЦКПХ МОЗ”. 

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  


