
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
17.11.2021                                                                                                                        №546 
                                                                 м. Лиман 

Про нагородження 

Почесною грамотою 

міської ради 
 

 

Розглянувши клопотання регіональної філії “Донецька залізниця” акціонерного 

товариства “Українська залізниця” від 01.11.2021, громадської організації “Спілка 

воїнів АТО та десантників Лиманщини” від 09.11.2021, першого відділу 

Краматорського районного територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки від 11.11.2021, Лиманського відділу Слов’янської окружної прокуратури 

Донецької області від 03.11.2021, Краснолиманського міського суду Донецької області 

від 25.10.2021, Лиманського міського відділу державної виконавчої служби у 

Краматорському районі Донецької області Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Харків) від 11.10.2021, Лиманських районних електричних 

мереж від 04.11.2021, відділу з питань кадрової роботи виконавчого комітету 

Лиманської міської ради від 09.11.2021, відділу організаційної роботи виконавчого 

комітету Лиманської міської ради від 09.11.2021 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, 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 Дня працівників прокуратури України: 
1.1.1 Чекайлова Андрія Євгенійовича – прокурора Лиманського відділу 

Слов’янської окружної прокуратури Донецької області ; 
1.1.2 Бондаренко Марину Миколаївну – спеціаліста Слов’янської окружної 

прокуратури Донецької області; 
1.2 До Дня працівників суду України: 

1.2.1 Коршунову Олену Станіславівну – помічника судді 

Краснолиманського міського суду Донецької області; 
 



1.3 До Дня місцевого самоврядування в Україні: 
 

1.3.1 Юдіну Наталію Миколаївну – заступника начальника - адміністратора 

відділу надання адміністративних послуг виконавчого Лиманської 

комітету міської ради; 

1.3.2 Реброву Марину Володимирівну - головного спеціаліста відділу з 

питань праці виконавчого комітету Лиманської міської ради; 
1.3.3 Печатнікову Нелю Вікторівну - депутата Лиманської міської ради 8 

скликання; 
1.3.4 Білик Марину Юріївну - головного бухгалтера служби у справах дітей 

Лиманської міської ради; 
1.3.5 Запащенко Наталію Олександрівну - заступника начальника 

фінансового управління Лиманської міської ради 
1.3.6 Мальченко Ганну Вікторівну - начальника управління соціального 

захисту населення Лиманської міської ради; 
1.3.7 Князєва Віктора Івановича - старосту Коровоярського 

старостинського округу; 
1.3.8 Гузенка Олександра Олексійовича - голову мікрорайону “Ставки”.  

 

1.4 До Дня енергетика: 
1.4.1 Клімова Андрія Вікторовича - начальника району контактної мережі 1 

групи структурного підрозділу «Лиманська дистанція 

електропостачання» регіональної філії «Донецька залізниця» АТ 

«Укрзалізниця»; 
1.4.2 Коваленка Сергія Миколайовича – електромонтера Бахмутського  

     підрозділу Центру по роботі з комерційними втратами; 
 

 1.5 До Дня працівника державної виконавчої служби: 
 1.5.1 Дейнеку Олександра Петровича – головного державного 

виконавця Макіївського відділу державної виконавчої служби у 

Донецькому районі Донецької області Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Харків) 
 

 1.6 До Дня Збройних Сил України: 
 1.6.1 Барабаша Олександра Костянтиновича - 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; 
 1.6.2 Роменського Сергія Анатолійовича - офіцера відділення обліку 

мобілізаційної роботи першого відділу Краматорського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки; 
 1.6.3 Медяника Кирила Сергійовича - офіцера відділення обліку 

мобілізаційної роботи першого відділу Краматорського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки; 
 1.6.4. Лозновенка Сергія Васильовича - командира ІІ відділення охорони 

взводу охорони першого відділу Краматорського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 



 1.6.5. Артюшенка Павла Борисовича - стрільця-помічника 

гранатометника ІІ відділення охорони взводу охорони першого відділу 

Краматорського районного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки. 
 

 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. 
 

 

 

Секретар міської ради        Надія ЛЯШКО 

 


