
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                                   №________ 
                                                                 м. Лиман 

Про нагородження Поче-

сною грамотою міської 

ради 
 

 

Розглянувши клопотання регіональної філії “Донецька залізниця” акціонерного 

товариства “Українська залізниця” від 04.06.2021; комунального некомерційного 

підприємства “Лиманська центральна районна лікарня” від 04.06.2021; відділу 

економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лиманської міської ради від 

10.06.2021; відділу поліції № 3 Краматорського  РУП ГУНП в Донецькій області від 

10.06.2020, про нагородження Почесною грамотою міської ради, за вагомий 

особистий внесок у розвиток відповідних галузей Лиманської міської ТГ, 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. Бєлову Ірину Іванівну – бухгалтера І категорії структурного підрозділу 

“Господарська служба” регіональної філії “Донецька залізниця” акціонерно-

го товариства “Українська залізниця”; 
1.1.2. Воловод Людмилу Вікторівну- головного бухгалтера комунального 

некомерційного підприємства “Лиманська центральна районна лікарня” 
 

1.2 До Дня рибалки: 
1.2.1. Ямалтдинова Андрія Миколайовича – начальника дільниці рибгоспу 

“Нітріус”. 
 

1.3.До Дня працівників торгівлі: 
1.3.1. Чаус Людмилу Леонідівну – продавця магазину “Савін”; 
1.3.2. Шейка Андрія Григоровича – приватного підприємця. 
 

1.4 До Дня національної поліції України: 



1.4.1. Капшука Ігоря Олександровича - старшого оперуповноваженого сек-

тору кримінальної поліції відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в 

Донецькій області; 
1.4.2. Мірошниченко Ярославу Юріївну — дізнавача сектору дізнання відді-

лу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області; 
1.4.3. Олексенко Вікторію Вікторівну — заступника начальника слідчого 

відділення  відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій об-

ласті; 
1.4.4. Попова Романа Володимировича — старшого дільничого офіцера по-

ліції сектору превенції відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в До-

нецькій області. 
 

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

шової винагороди згідно рішення міської ради від 24.12.2020 р. №8/3-66. 
 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконав-

чого комітету Погорелова О.В. 
 

 

 

Міський голова       О.В. Журавльов  


