
  

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ
__19.02.2020____                                                                                                   №___64_____

                                                                 м. Лиман

Про нагородження 

Почесною грамотою 

міської ради

Розглянувши клопотання комунального підприємства “Лиманська служба 

єдиного замовника” від 20.01.2020, Лиманського виробничого управління водо-

провідно-каналізаційого господарства КП “Компанія “Вода Донбасу” від 17.01.2020, 

комунального підприємства “Лиманський “Зеленбуд” від 17.01.2020, ВО ОКП “Доне-

цьктеплокомуненерго” “Лимантепломережа” від 17.01.2020, виконавчого комітету  

Лиманської міської ради від 03.02.2020, громадської організації “Спілка воїнів АТО та

ООС Лиманщини” від 10.02.2020 про нагородження Почесною грамотою міської 

ради, за активну життєву позицію, особистий внесок у зміцнення обороноздатності і 

безпеки Української держави, вагомий особистий внесок у розвиток відповідних галу-

зей Лиманської ОТГ, багаторічну бездоганну працю та з нагоди професійних свят, ке-

руючись Положенням про відзнаку Лиманської міської ради «Почесна грамота Ли-

манської 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 житлово-комунального господарства та побутового 

обслуговування населення:

1.1.1 Мазаніка Юрія Олександровича – старшого майстра ділянки 

централізованого ремонту КВП та А, газового та електроустаткування

ВО ОКП “Донецьктеплокомуненерго” Лимантепломережа;

1.1.2 Кизима Леоніда Володимировича – електромеханіка ліфтів КП “Ли-

манська СЕЗ”;

1.1.3 Ракитянського Володимира Миколайовича - слюсаря аварійно-від-

новлюваних робіт Лиманського виробничого управління водо-

провідно-каналізаційого господарства КП “Компанія “Вода Донбасу”;

1.1.4 Полянську Тетяну Василівну - майстра технічного відділу 

комунального підприємства “Лиманський “Зеленбуд”. 



1.2 До Дня землевпорядника України:

1.2.1 Двуречанського Олександра Анатолійовича – спеціаліста І категорії 

відділу земельних відносин виконавчого комітету Лиманської міської 

ради.

1.3 До Дня українського добровольця:

1.3.1 Чумака Євгена Сергійовича – учасника бойових дій, який брав участь 

в АТО/ООС, забезпечення її проведення і захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України (добровольчий 

батальйон “Артемівськ”);

1.3.2 Пономаренка Олександра Вікторовича – учасника бойових дій, який 

брав участь в АТО, забезпечення її проведення і захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України (добровольчий   

батальйон “Артемівськ”) ;

1.3.3 Ульянова Володимира Володимировича - учасника бойових дій, який 

брав участь в АТО, забезпечення її проведення і захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України (добровольчий   

батальйон “Донбас”);

1.3.4 Кушниренка Сергія Вікторовича - учасника бойових дій, який брав 

участь в АТО, забезпечення її проведення і захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України (добровольчий   

батальйон “Айдар”);

2. Відділу обліку та звітності міської ради (Манцева) здійснити виплату гро-

шової винагороди згідно рішення міської ради від 19.12.2019 р. №7/73-4513.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови Драча Ю.А.

Міський голова П.Ф.Цимідан


