
  

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                                   №________ 
                                                                 м. Лиман 

Про нагородження 

Почесною грамотою 

міської ради 
 

 

Розглянувши клопотання регіональної філії “Донецька залізниця” акціонерного 

товариства “Українська залізниця” від 06.10.2020, відділу культури і туризму міської 

ради від 25.09.2020, відділу агропромислового розвитку міської ради від 07.10.2020, 

Бахмутсько-Лиманського об’єднаного управління Пенсійного фонду України 

Донецької області від 08.10.2020, територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) м. Лиман від 07.10.2020, центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей м. Лиман, Донецької області від 07.10.2020, Лиманського будинку-

інтернату для громадян похилого віку та інвалідів від 06.10.2020, 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 Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного 

мистецтва: 
1.1.1 Курілову Тетяну Анатоліївну - завідувача будинку дозвілля  

с. Діброва; 
1.1.2 Дуравкіну Тетяну Іванівну - директора міського будинку культури смт. 

Зарічне 
 

1.2 До Дня працівника соціальної сфери України:  
1.2.1 Яроцьку Ольгу Олександрівну - головного спеціаліста фінансово-

економічного відділу Бахмутсько-Лиманського об’єднаного 

управління Пенсійного фонду України Донецької області; 
1.2.2 Зірку Ірину Миколаївну - соціального працівника Лиманського 

будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів; 
1.2.3 Бабченко Тетяну Вікторівну - секретаря-діловода центру соціально-

психологічної реабілітації дітей м. Лиман, Донецької області;  
 



1.2.4 Анацьку Юлію Геннадіївну - соціального працівника без категорії 

відділення соціальної допомоги вдома територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Лиман.  

1.3 До Дня працівників сільського господарства України: 
1.3.1 Філіпенко Миколу Миколайовича — керуючого відділенням 

товариства з обмеженою відповідальністю “СП-Донецьк” 
1.3.2 Чугая Олександра Васильовича - голову фермерського господарства 

“Дарья”; 
1.3.3 Чернишова Миколу Анатолійовича - водія товариства з обмеженою 

відповідальністю “Агрофірма “Шевченківська”; 
1.3.4 Солод Миколу Миколайовича - комбайнера фермерського 

господарства “Время”; 
1.3.5 Шнипко Віту Петрівну - завідувача виробництвом товариства з 

обмеженою відповідальністю “Ярівське”;  
1.3.6 Урманчеєва Наіль Алімкайовича — начальника виробництва 

товариства з обмеженою відповідальністю “Виробничо-комерційна 

фірма “Лиманський комбікормовий завод”. 
 1.4 До Дня залізничника України:  
 1.4.1 Ройка Олександра Володимировича - старшого оглядача вагонів 5 розряду  

структурного підрозділу “Лиманське вагонне депо” регіональної філії “Донецька 

залізниця” АТ “Укрзалізниця”; 
 1.4.2 Клименка Валентина Івановича — електромеханіка дільниці І групи 

структурного підрозділу “Лиманська дистанція електропостачання” регіональної філії 

“Донецька залізниця” АТ “Укрзалізниця”; 
 1.4.3 Полєжаєва Василя Івановича — слюсаря з ремонту рухомого складу 5 

розряду структурного підрозділу “Лиманське локомотивне депо” регіональної філії 

“Донецька залізниця” АТ “Укрзалізниця”;  
 1.4.4 Воловод Ларису Миколаївну — старшого електромеханіка дільниці 

структурного підрозділу “Лиманська дистанція сигналізації та зв’язку” регіональної 

філії “Донецька залізниця” АТ “Укрзалізниця”; 
 1.4.5 Трубачова Миколу Володимировича — майстра шляхового дільниці ІІІ 

групи структурного підрозділу “Лиманська дистанція колії” регіональної філії 

“Донецька залізниця” АТ “Укрзалізниця”; 
 1.4.6 Старостіна Олексія Миколайовича — машиніста електропоїзду 

структурного підрозділу “Лиманське моторвагонне депо” регіональної філії 

“Донецька залізниця” АТ “Укрзалізниця”;  
 1.4.7 Мітрофанову Олену Петрівну - сигналіста 4 розряду станції Лиман 

структурного підрозділу “Станція Лиман” регіональної філії “Донецька залізниця” АТ 

“Укрзалізниця”. 
 

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 


