
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                                   №________ 
                                                                 м. Лиман 

Про нагородження 

Почесною грамотою 

міської ради 
 

 

Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Редакція 

газети «Зоря»» від 30.04.2020; комунального некомерційного підприємства             

“Лиманської центральної районної лікарні” від 28.04.2020; комунального           

некомерційного підприємства “Обласний центр екстреної медичної допомоги та  

медицини катастроф” від 06.05.2020; комунального некомерційного підприємства 

"Центр первинної медико-санітарної допомоги" Лиманської міської ради від 

29.04.2020; науково-дослідного інституту травматології та ортопедії м. Лиман від 

30.04.2020, про нагородження Почесною грамотою міської ради, за вагомий 

особистий внесок у розвиток відповідних галузей Лиманської ОТГ, 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 журналіста: 
1.1.1.Аніпченка Анатолія Миколайовича – відповідального секретаря 

товариства з обмеженою відповідальністю “Редакція газети «Зоря»”. 
 

1.2.До Дня медичного працівника: 
1.2.1.Костенка Дмитра В’ячеславовича — завідувача відділенням 

анастезіології з ліжками інтенсивної терапії комунального некомерційного 

підприємства “Лиманської центральної районної лікарні”; 
1.2.2.Сєдих Людмилу Петрівну - медичну сестру кабінету функціональної 

діагностики комунального некомерційного підприємства “Лиманської 

центральної районної лікарні”;  
1.2.3.Суховій Наталію Володимирівну – лікар з медицини невідкладних 

станів підстанції м. Лиман станції швидкої медичної допомоги м. 

Слов’янськ відокремленого структурного підрозділу комунального 

некомерційного підприємства “Обласний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф”;  



1.2.4. Козацьку Олену Володимирівну — лікаря педіатра міської амбулаторії 

загальної практики-сімейної медицини комунального некомерційного 

підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Лиманської 

міської ради; 
1.2.5 Мисіка Миколу Володимировича — лікаря ортопеда-травматолога, 

відділення кісткової патології науково-дослідного інституту травматології та 

ортопедії м. Лиман. 
 

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

грошової 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 

 

 


