
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                                   №________ 
                                                                 м. Лиман 

Про нагородження 

Почесною грамотою 

міської ради 
 

 

Розглянувши клопотання фермерського господарства “Дарья”, від 30.05.2020; 

регіональної філії “Донецька залізниця” АТ “Укрзалізниця” від 05.06.2020; управління 

освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради від 09.06.2020; відділу економічного 

розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лиманської міської ради від 10.06.2020; 

Лиманського відділення поліції Слов’янського відділу поліції ГУНП в Донецькій 

області від 09.06.2020, 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 бухгалтера України: 
1.1.1. Дригу Світлану Миколаївну – начальника фінансово-економічного 

відділу структурного підрозділу “Служба перевезень” регіональної філії 

“Донецька залізниця” АТ “Укрзалізниця”; 
1.1.2. Хлусову Наталію Миколаївну - начальника відділу обліку та звітності 

- головного бухгалтера управління освіти, молоді та спорту Лиманської 

міської ради. 
 

1.2 До Дня рибалки: 
1.2.1.Чугая Костянтина Олександровича – керуючого водоймою 

«Південний». 
 

1.3.До Дня працівників торгівлі: 
1.3.1. Донцову Ірину Анатоліївну– керуючу магазином “Світ продуктів”; 
1.3.2. Махова Віктора Опанасовича – керуючого магазином “Продукти”смт. 

Дробишеве. 
 

1.4 До Дня національної поліції України: 



1.4.1. Роменського Миколу Миколайовича — заступника начальника 

сектору превенції, майора поліції Лиманського відділення поліції 

Слов’янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області;  
1.4.2. Логвінову Ганну Михайлівну - старшого інспектора з режиму 

секретності, капітана поліції Лиманського відділення поліції Слов’янського 

відділу поліції ГУНП в Донецькій області; 
1.4.3. Припростого Артема Олександровича - оперуповноваженого сектору 

кримінальної поліції, капітана поліції Лиманського відділення поліції 

Слов’янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області; 
1.4.4. Недосєку Валерію Віталіївну - слідчого слідчого відділення, 

лейтенанта поліції Лиманського відділення поліції Слов’янського відділу 

поліції ГУНП в Донецькій області. 
 

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 

 

 


