
  

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
__20.10.2021_____                                                                                                   №___492_____ 
                                                                 м. Лиман 

Про нагородження 
Почесною грамотою 
міської ради 
 
 
 Розглянувши клопотання регіональної філії “Донецька залізниця” акціонерного 
товариства “Українська залізниця” від 24.09.2021, відділу культури і туризму 
Лиманської міської ради від 28.09.2021, відділу економічного розвитку і торгівлі 
Лиманської міської ради від 18.10.2021, відділу обслуговування громадян №3 
(сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління 
Пенсійного фонду України в Донецькій області від 02.09.2021, управління соціального 
захисту населення Лиманської міської ради від 06.09.2021, служби у справах дітей 
Лиманської міської ради від 30.08.2021, Лиманського центру комплексної реабілітації 
для дітей з інвалідністю від 04.10.2021, про нагородження Почесною грамотою 
міської ради, за вагомий особистий внесок у розвиток відповідних галузей Лиманської 
ТГ, багаторічну бездоганну працю та з нагоди професійних свят, відповідно до 
Положення про відзнаку Лиманської міської ради «Почесна грамота Лиманської 
міської ради», затвердженого рішенням міської ради від 22.08.2019 № 7/67-3790, 
керуючись 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 Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного 

мистецтва: 
1.1.1 Резванову Катерину Вікторівну - керівника хореографічного 

колективу Центру культури і дозвілля м. Лиман; 
1.1.2 Попову Ольгу Віталіївну - директора сільського клубу села Лозове. 

 
1.2 До Дня працівника соціальної сфери України:  

1.2.1 Пащенко Вікторію Олегівну - головного спеціаліста відділу 
обслуговування громадян №3 (сервісний центр) управління 
обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду 
України в Донецькій області; 
 

1.2.2 Севідову Юлію Миколаївну - заступника начальника відділу з питань 
обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці 
управління соціального захисту населення Лиманської міської ради; 



 
1.2.3 Сотник Олену Олександрівну — головного спеціаліста сектору опіки, 

піклування та усиновлення дітей служби у справах дітей Лиманської 
міської ради ;  

1.2.4 Гайворонську Наталію Миколаївну — вчителя-реабілітолога 
Лиманського центру комплексної реабілітації для дітей з 
інвалідністю.  

1.3 До Дня працівників сільського господарства України: 
1.3.1 Квітницького Віктора Олександровича – головного інженера 

фермерського господарства «Обрій»; 
1.3.2 Зіву Миколу Вікторовича – комбайнера сільськогосподарського 

товариства з обмеженою відповідальністю «Дружба»; 
1.3.3 Мікуліну Юлію Петрівну – головного бухгалтера товариства з 

обмеженою відповідальністю «Ярівське»; 
1.3.4 Івкова Віталія Вікторовича – комбайнера фермерського господарства 

«Кредо»; 
1.3.5 Шаблю Олександра Володимировича – водія фермерського 

господарства «Діамант 24»; 
1.3.6 Мединцева Богдана Олексійовича – водія фермерського господарства 

«Престиж». 
 

 1.4 До Дня залізничника України:  
 1.4.1 Білякова Віктора Сергійовича — слюсаря з ремонту рухомого складу 4 
 розряду вагоноскладальної дільниці Лиман структурного підрозділу 
 “Покровське вагонне депо” регіональної філії “Донецька залізниця” АТ 
 “Укрзалізниця”; 
 1.4.2 Склярова Артема Станіславовича — електромеханіка (контактної мережі) 
 дільниці І групи структурного підрозділу “Лиманська дистанція 
 електропостачання” регіональної філії “Донецька залізниця” АТ 
 “Укрзалізниця”; 
 1.4.3 Сальнікова Олександра Анатолійовича — токаря 5 розряду структурного 
 підрозділу “Лиманське локомотивне депо” регіональної філії “Донецька 
 залізниця” АТ “Укрзалізниця”;  

 1.4.4 Васильєва Андрія Геннадійовича — електромеханіка дільниці І групи 
структурного підрозділу “Лиманська дистанція сигналізації та зв’язку” 
регіональної філії “Донецька залізниця” АТ “Укрзалізниця”; 
 1.4.5 Ахметханова Олексія Сергійовича — бригадира (звільненого) з поточного 
утримання й ремонту колії та штучних споруд 6 розряду структурного 
підрозділу “Лиманська дистанція колії” регіональної філії “Донецька залізниця” 
АТ “Укрзалізниця”; 
 1.4.6 Боєву Світлану Миколаївну — мийника - прибиральника рухомого складу 
2 розряду цеху ремонту структурного підрозділу “Лиманське моторвагонне 
депо” регіональної філії “Донецька залізниця” АТ “Укрзалізниця”;  
 1.4.7 Білу Любов Миколаївну — оператора сортувальної гірки 4 розряду станції 
Лиман позакласом структурного підрозділу “Станція Лиман” регіональної філії 
“Донецька залізниця” АТ “Укрзалізниця”. 
 

 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 


