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УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ



26 листопада 2014 року								№ 234-р



Про нагородження
Почесною грамотою
та оголошення Подяки


1. Відповідно до Положення про Почесну грамоту Чернігівської міської ради та виконавчого комітету, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 19 березня 2007 року № 63, нагородити Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету зі здійсненням преміювання в розмірі              70 гривень кожному за рахунок коштів, передбачених кошторисом на 2014 рік, зà àêòèâíó ãðîìàäñüêó ðîáîòó òà ç íàãîäè Äíÿ âøàíóâàííÿ ó÷àñíèê³â ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ:
- Бабича Павла Васильовича, члена Чернігівського обласного відділення Українського національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля;
- Кучерявого Віталія Яковича, члена Чернігівського обласного відділення Українського національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля;
- Скіпочку Василя Павловича, ÷ëåíа ×åðí³ã³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ "Ñîþç ³íâàë³ä³â ×îðíîáèëÿ";
- Янковського Володимира Володимировича, ÷ëåíа ×åðí³ã³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ "Ñîþç ³íâàë³ä³â ×îðíîáèëÿ".
2. Відповідно до Положення про Почесну грамоту Чернігівської міської ради та виконавчого комітету, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 19 березня 2007 року № 63, нагородити Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету:
2.1. Çà ñóìë³ííó ñëóæáó â ³ì'ÿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè:
- підполковника Бородавка Дмитра Станіславовича, заступника командира військової частини А2622;
- підполковника Бурячка Андрія Миколайовича, начальника командного пункту – заступника командира військової частини А2622 з оперативної роботи;
- старшого солдата Шумського Павла Сергійовича, старшого оператора-кулеметника відділення радіорозвідки військової частини А1783;
- ï³äïîëêîâíèêà Ìîñêàëüöÿ Ñåðã³ÿ Âàñèëüîâè÷à, òèì÷àñîâî âèêîíóþ÷îãî îáîâ’ÿçêè â³éñüêîâîãî êîì³ñàðà ×åðí³ã³âñüêîãî îá’ºäíàíîãî ì³ñüêîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó;
- Ламмерта Олега Анатолійовича, заступника військового комісара – начальника відділення комплектування Чернігівського об’єднаного міського військового комісаріату;
- Огородника Геннадія Андрійовича, старшого офіцера мобілізаційного відділення Чернігівського об’єднаного міського військового комісаріату.
2.2. За сумлінну працю та з нагоди професійного свята – Дня працівників суду:
- Бутенко Ірину Степанівну, провідного спеціаліста апеляційного суду Чернігівської області;
- Галушка Владислава Васильовича, начальника відділу інформаційно-технічного забезпечення та статистики господарського суду Чернігівської області;
- Скороход Анастасію Олександрівну, секретаря судового засідання господарського суду Чернігівської області;
- Тишик Тетяну Сергіївну, секретаря Деснянського районного суду м.Чернігова.
2.3. За сумлінну працю та з нагоди професійного свята – Дня енергетика:
- Грицишину Тетяну Матвіївну, головного бухгалтера комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська ТЕЦ» товариства з обмеженою відповідальністю фірми «ТехНова»;
- Михеєнка Михайла Івановича, слюсаря з ремонту устаткування котельних та пилоприготовчих цехів 6-го розряду котлотурбінного цеху комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська ТЕЦ» товариства з обмеженою відповідальністю фірми «ТехНова»;
- Небосклонова Максима Миколайовича, начальника електротехнічної служби відокремленого підрозділу Чернігівських міських електричних мереж публічного акціонерного товариства «Чернігівобленерго».
2.4. Войникову Ларису Петрівну, артистку хору академічного народного хору Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм, за сумлінну працю та з нагоди 30-річчя від дня заснування академічного народного хору.
3. Â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî Ïîäÿêó ×åðí³ã³âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19 áåðåçíÿ 2007 ðîêó ¹ 63, îãîëîñèòè Ïîäÿêó ×åðí³ã³âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè:
3.1. За активну участь у громадському житті міста Чернігова та з нагоди Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями:
- Ольховській Любові Іванівні, волонтеру міського благодійного фонду «Милосердя і доброта»;
- Полулященко Тамарі Василівні, волонтеру міського благодійного фонду «Милосердя і доброта».
3.2. Çà ñóìë³ííó ñëóæáó â ³ì'ÿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè:
- Ãðèùåíêó Àðòåìó Ìèêîëàéîâè÷ó, âîä³þ â³ää³ëåííÿ çàáåçïå÷åííÿ ×åðí³ã³âñüêîãî îá’ºäíàíîãî ì³ñüêîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó;
- Ìåëüíèêó Ëåîí³äó Â³êòîðîâè÷ó, ìåõàí³êó-ðàä³îòåëåôîí³ñòó â³ää³ëåííÿ çâ’ÿçêó òà àâòîìàòèçàö³¿ ×åðí³ã³âñüêîãî îá’ºäíàíîãî ì³ñüêîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó.
3.3. За сумлінну працю та з нагоди професійного свята – Дня працівників суду:
- Мартиновій Анні Володимирівні, секретарю судового засідання апеляційного суду Чернігівської області;
- Маханьковій Світлані Василівні, оператору комп'ютерного набору Деснянського районного суду м.Чернігова;
- Суворковій Нонні Олександрівні, оператору комп'ютерного набору Деснянського районного суду м.Чернігова.
3.4. За сумлінну працю та з нагоди професійного свята – Дня енергетика:
- Карпенко Ларисі Михайлівні, завідувачу архіву виробничо-технічного відділу комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська ТЕЦ» товариства з обмеженою відповідальністю фірми «ТехНова»;
- Осікову Миколі Володимировичу, майстру 1-ої групи дільниці повітряних ліній служби кабельних та повітряних ліній відокремленого підрозділу Чернігівських міських електричних мереж публічного акціонерного товариства «Чернігівобленерго»;
- Сизон Олені Володимирівні, старшому бухгалтеру департаменту «Теплозбут» комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська ТЕЦ» товариства з обмеженою відповідальністю фірми «ТехНова»;
- Тищенко Тетяні Іванівні, майстру дільниці котлотурбінного цеху комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська ТЕЦ» товариства з обмеженою відповідальністю фірми «ТехНова».
3.5. Безику Василю Федоровичу, артисту хору академічного народного хору Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм, за сумлінну працю та з нагоди 30-річчя від дня заснування академічного народного хору.


Ì³ñüêèé ãîëîâà                                                                                             Î. Â. Ñîêîëîâ

