
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

__16.02.2022____                                                                                                   №____71______ 
                                                                 м. Лиман 

Про нагородження Почесною  
грамотою міської ради 
 
 

Розглянувши клопотання комунального підприємства “Лиманська служба 
єдиного замовника” від 04.02.2022, Лиманського виробничого управління 
водопровідно-каналізаційного господарства комунального підприємства “Компанія 
“Вода Донбасу” від 04.02.2022, комунального підприємства “Лиманський “Зеленбуд” 
від 04.02.2022, виробничої одиниці обласного комунального підприємства 
“Донецьктеплокомуненерго” “Лимантепломережа” від 03.02.2022, відділу з питань 
кадрової роботи виконавчого комітету Лиманської міської ради від 08.02.2022, 
громадської організації “Союз десантників та воїнів АТО Лиманщини” від 31.01.2022, 
громадської організації “Спілка воїнів АТО та ООС Лиманщини” від 10.02.2022 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 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 житлово-комунального господарства та побутового 
обслуговування населення: 
1.1.1 Чередниченко Сніжану Вікторівну – машиніста котлів 2 розряду 

котельні № 10 експлуатаційно-ремонтної ділянки № 1 виробничої 
одиниці обласного комунального підприємства 
“Донецьктеплокомуненерго” “Лимантепломережа”; 

1.1.2 Трохименка Миколу Миколайовича – слюсаря-сантехніка 
комунального підприємства “Лиманська СЕЗ”; 

1.1.3 Барсова Андрія Васильовича- слюсаря аварійно-відновлюваних робіт 
бригади водопостачання дільниці “Південь” Лиманського 



виробничого управління водопровідно-каналізаційого господарства 
комунального підприємства “Компанія “Вода Донбасу”; 

1.1.4 Овчаренко Наталію Геннадіївну - прибиральника територій 
комунального підприємства “Лиманський “Зеленбуд”.  
 

1.2 До Дня землевпорядника України: 
1.2.1 Красногрудь Наталію Анатоліївну – начальника відділу земельних 

відносин виконавчого комітету Лиманської міської ради. 
 

1.3 До Дня українського добровольця: 
1.3.1 Слєпцова Олександра Васильовича – учасника бойових дій, який брав 
участь в АТО/ООС, забезпечення її проведення і захисту незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України (командир відділення 
ЗСУ); 
1.3.2 Бурлуцького Юрія Володимировича – учасника бойових дій, який брав 
участь в АТО/ООС, забезпечення її проведення і захисту незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України.  

 
 2. Відділу обліку та звітності міської ради (Манцева) здійснити виплату 
грошової винагороди згідно рішення міської ради від 15.12.2021 р. №8/18-2423. 
 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
виконавчого комітету Погорелова О.В. 

 
 
 

Міський голова       Олександр ЖУРАВЛЬОВ 


