
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                                   №________ 
                                                                 м. Лиман 

Про нагородження 

Почесною грамотою 

міської ради 
 

 

Розглянувши клопотання відділу економічного розвитку і торгівлі виконавчого 

комітету міської ради від 29.08.2019, Лиманського міського відділу державної 

виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій 

області від 02.09.2019, управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради 

від 30.08.2019, громадської організації “Спілка воїнів АТО та десантників 

Лиманщини” від 12.09.2019 , КП “Лиманський Зеленбуд” від 29.08.2019, філії 

“Автодор № 6” ДП “Донецький облавтодор” від 27.08.2019, Донецького 

відокремленого підрозділу Державної установи “Лабораторний центр на залізничному 

транспорті МОЗ України” від 29.08.2019, Лиманської районної філії ДУ “ДОЛЦ МОЗ 

України” від 30.08.2019 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 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 працівників харчової промисловості: 
1.1.1 Шнипко Наталію Сергіївну - заступника директора з виробничої 

частини ТОВ “Всесто”.  
 

1.2 До Дня працівників освіти: 
1.2.1 Абросімову Неллю Григорівну – вчителя англійської мови Лиманської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Лиманської міської ради; 
1.2.2 Донцову Олену Володимирівну – заступника директора з навчально-

виховної роботи Лиманського міського Центру позашкільної роботи 

Лиманської міської ради; 
1.2.3  Тихого Романа Миколайовича – вчителя фізичної культури 

Лиманського навчально-виховного комплексу “гімназія - 

загальноосвітня школа І ступеня” Лиманської міської ради; 



1.2.4 Хоменко Галину Валентинівну – в.о. завідувача дошкільного 

навчального закладу № 6 Лиманської міської ради; 
1.2.5 Мартиненко Тетяну Володимирівну - вчителя зарубіжної літератури 

Ярівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської міської 

ради; 
 

1.3 До Дня захисника України: 
1.3.1 Чумак Наталію Федорівну – учасника бойових дій, яка брала участь в 

АТО, забезпечення її проведення і захисту незалежності, суверенітету 

та територіальної цілісності України; 
1.3.2 Сендецького Максима Володимировича – учасника бойових дій, який 

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

суверенітету та територіальної цілісності України; 
1.3.3 Кравченка Віктора Анатолійовича - учасника бойових дій, який брав 

участь в АТО, забезпечення її проведення і захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України; 
1.3.4 Барабаша Олександра Костянтиновича - учасника бойових дій, який 

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

суверенітету та територіальної цілісності України; 
1.3.5 Бєлоусову Катерину Валеріївну - учасника бойових дій, яка брала 

участь в АТО, забезпечення її проведення і захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України; 
 

1.4 До Дня юриста України: 
1.4.1 Шевченка Євгена Івановича - старшого державного виконавця 

Лиманського міського відділу державної виконавчої служби 

Головного територіального управління юстиції у Донецькій області 
 

1.5 До Дня автомобіліста і дорожника: 
1.5.1 Реброва Володимира Володимировича - водія автотранспортних 

засобів, 1 класу філії “Автодор № 6” ДП “Донецький облатодор” 
1.5.2 Щербину Валентина Івановича - водія автотранспортного засобу КП 

“Лиманський “Зеленбуд” 
 

1.6 До Дня працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України: 
1.5.1 Білика Миколу Павловича - заступника директора Донецького 

відокремленого підрозділу Державної установи “Лабораторний центр на 

залізничному транспорті МОЗ України”  
1.5.2 Чкалову Валентину Петрівну - лікаря бактеріолога Лиманської 

районної філії ДУ “ДОЛЦ МОЗ України” 
 

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

грошової винагороди згідно рішення міської ради від 23.12.2016 р. №7/22-985. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови Драча Ю.А. 
 

 

Міський голова       П.Ф.Цимідан 


