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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від 20 листопада 2012 року								№ 209-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 2012 рік:
1.1. За сумлінну службу в органах місцевого самоврядування та з нагоди Дня місцевого самоврядування:
- Áàêóí Ãàííó Ìèõàéë³âíó, ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó êâàðòèðíîãî îáë³êó óïðàâë³ííÿ êâàðòèðíîãî îáë³êó òà ïðèâàòèçàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ×åðí³ã³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;
- Ãîðîäíèêà Ñåðã³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à, çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó çâåðíåíü ãðîìàäÿí òà ñîö³àëüíèõ ïèòàíü ×åðí³ã³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;
- Äåì÷åíêî Â³ðó Â³êòîð³âíó, ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ×åðí³ã³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;
- Ê³ëüä³é Îêñàíó Ïåòð³âíó, ñïåö³àë³ñòà I êàòåãîð³¿ â³ää³ëó ãðîøîâèõ âèïëàò ³ êîìïåíñàö³é óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ ×åðí³ãîâ³ ðàäè;
- Êîâàëü Àíòîí³íó Ãðèãîð³âíó, çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà – íà÷àëüíèêà áþäæåòíîãî â³ää³ëó ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ Íîâîçàâîäñüêî¿ ðàéîííî¿ ó                ì³ñò³ ×åðí³ãîâ³ ðàäè;
- Ëîñÿ Îëåêñàíäðà Âàñèëüîâè÷à, çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â ×åðí³ã³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;
- Ïåêóð Â³êòîð³þ Îëåã³âíó, íà÷àëüíèêà â³ää³ëó øê³ë óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ×åðí³ã³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;
- Ðóáàøåíêî Íàä³þ ²âàí³âíó, çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó êàäðîâî¿ ðîáîòè ×åðí³ã³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;
- Òêà÷åíêî Íàòàë³þ Âàëåð³¿âíó, ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïëàíóâàííÿ, àíàë³çó òà ïðîãíîçóâàííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè ×åðí³ã³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;
- Öàðåíêî Íàòàë³þ Ìèêîëà¿âíó, ñïåö³àë³ñòà I êàòåãîð³¿ – áóõãàëòåðà â³ää³ëó îáë³êó òà çâ³òíîñò³ óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ ×åðí³ãîâ³ ðàäè;
- Øêîï³ð Îëåêñàíäðó ²âàí³âíó, ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó ×åðí³ã³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;
- Øóðèã³íó Îëåíó Ìèêîëà¿âíó, çàâ³äóâà÷à ñåêòîðó îï³êè, ï³êëóâàííÿ, óñèíîâëåííÿ òà çàõèñòó ìàéíîâèõ ïðàâ ä³òåé ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ ×åðí³ãîâ³ ðàäè;
- Ùåðáîâó Â³êòîð³þ Þð³¿âíó, äåðæàâíîãî ðåºñòðàòîðà ðåºñòðàö³éíî¿ ïàëàòè ×åðí³ã³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
1.2. За сумлінну працю та з нагоди 20-річчя від дня створення фонду комунального майна Чернігівської міської ради:
- Зайцеву Оксану Миколаївну, головного спеціаліста відділу обліку, відчуження та управління майном фонду комунального майна Чернігівської міської ради;
- Павленко Ларису Юріївну, головного спеціаліста, бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності фонду комунального майна Чернігівської міської ради.
1.3. Бордакова Миколу Олександровича, заступника начальника управління транспорту та зв’язку Чернігівської міської ради, за багаторічну сумлінну працю та з нагоди 60-річчя від дня народження.
1.4. За сумлінну працю та з нагоди професійного свята – Дня працівників суду:
- Бондар Наталію Степанівну, начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності апеляційного суду Чернігівської області;
- Давиденко Ліду Григорівну, консультанта Деснянського районного суду міста Чернігова.
1.5. Муляра Юрія Володимировича, заступника директора з загальних питань Чернігівських міських електричних мереж, за сумлінну працю та з нагоди професійного свята – Дня енергетика.
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. Шумного Юрія Дмитровича, головного конструктора публічного акціонерного товариства «Хімтекстильмаш», за багаторічну сумлінну працю та з нагоди 60-річчя від дня народження.
2.2. За сумлінну працю та з нагоди професійного свята – Дня енергетика:
- Лазаренка Олександра Івановича, начальника відділу департаменту Теплозбут комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» товариства з обмеженою відповідальністю фірми «ТехНова»;
- Науменка Геннадія Михайловича, токаря ремонтної механічної майстерні ремонтно-будівельного цеху комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» товариства з обмеженою відповідальністю фірми «ТехНова»;
- Рибалку Олександра Васильовича, заступника директора з безпеки і режиму комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» товариства з обмеженою відповідальністю фірми «ТехНова».
3. Відповідно до Положення про Подяку Чернігівського міського голови, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 19 березня      2007 року № 63, оголосити Подяку Чернігівського міського голови:
3.1. За сумлінну службу в органах місцевого самоврядування та з нагоди Дня місцевого самоврядування:
- Áàðàíîâ³é ²ðèí³ Ñåðã³¿âí³, ãîëîâíîìó ñïåö³àë³ñòó – åêîíîì³ñòó â³ää³ëó ô³íàíñóâàííÿ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ ×åðí³ã³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;
- Âîéòåíêî Ñâ³òëàí³ Ìèêîëà¿âí³, ãîëîâíîìó ñïåö³àë³ñòó, åêîíîì³ñòó â³ää³ëó åêîíîì³êè, ô³íàíñ³â òà áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ×åðí³ã³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;
- Ãðèãîð’ºâ³é Òåòÿí³ Âàëåð³¿âí³, çàñòóïíèêó íà÷àëüíèêà áþäæåòíîãî â³ää³ëó ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ ×åðí³ã³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;
- Äóõíî Îëåêñàíäð³ Â³òàë³¿âí³, ãîëîâíîìó ñïåö³àë³ñòó â³ää³ëó äîøê³ëüíîãî âèõîâàííÿ óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ×åðí³ã³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;
- Êàðïåíêî Òåòÿí³ Ìèêîëà¿âí³, ãîëîâíîìó ñïåö³àë³ñòó ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ ×åðí³ãîâ³ ðàäè;
- Êèð’ÿí Îëüç³ Ìèõàéë³âí³, ãîëîâíîìó áóõãàëòåðó â³ää³ëó ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ ×åðí³ã³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;
- Ëåñí³ö³ Àëë³ Âàëåð³¿âí³, ãîëîâíîìó ñïåö³àë³ñòó â³ää³ëó ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà óïðàâë³ííÿ àðõ³òåêòóðè òà ì³ñòîáóäóâàííÿ ×åðí³ã³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;
- Ìàëüö Îêñàí³ Ëåîí³ä³âí³, ãîëîâíîìó ñïåö³àë³ñòó â³ää³ëó ïî ðîáîò³ ç ³íâàë³äàìè, âåòåðàíàìè â³éíè òà ïðàö³ óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ ×åðí³ãîâ³ ðàäè;
- Ïàõìàíîâ³é Þë³¿ Ìàðê³âí³, ãîëîâíîìó ñïåö³àë³ñòó â³ää³ëó òóðèçìó óïðàâë³ííÿ ñòðàòåã³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà òà òóðèçìó ×åðí³ã³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;
- Ïèëèïîâè÷ Îêñàí³ Ìèõàéë³âí³, ãîëîâíîìó ñïåö³àë³ñòó â³ää³ëó îðåíäíèõ â³äíîñèí òà îðãàí³çàö³¿ ðîçðàõóíê³â ôîíäó êîìóíàëüíîãî ìàéíà ×åðí³ã³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;
- Ïðèõîäüêî Ìàðèí³ ²ãîð³âí³, ãîëîâíîìó ñïåö³àë³ñòó â³ää³ëó ç ïèòàíü ï³äïðèºìíèöòâà óïðàâë³ííÿ ñïîæèâ÷îãî ðèíêó òà ï³äïðèºìíèöòâà ×åðí³ã³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;
- Ïÿñåöüê³é Íàä³¿ Îëåêñàíäð³âí³, ãîëîâíîìó ñïåö³àë³ñòó âèðîáíè÷î-òåõí³÷íîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ×åðí³ã³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;
- Ñåíþê Îëüç³ Ìèêîëà¿âí³, ãîëîâíîìó ñïåö³àë³ñòó â³ää³ëó àðõ³òåêòóðè Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ ×åðí³ãîâ³ ðàäè;
- Ñèíÿâñüê³é Êàòåðèí³ Â³òàë³¿âí³, ãîëîâíîìó ñïåö³àë³ñòó-þðèñêîíñóëüòó â³ää³ëó êàäðîâî¿ òà þðèäè÷íî¿ ðîáîòè Íîâîçàâîäñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. ×åðí³ãîâ³ ðàäè.
3.2. За активну участь у роботі Чернігівської міської ради та з нагоди Дня місцевого самоврядування, депутатам Чернігівської міської ради:
- Аверченку Сергію Миколайовичу;
- Богаченку Юрію Володимировичу;
- Клановцю Івану Васильовичу;
- Сехіну Віктору Олександровичу.
3.3. Ïàâëåíêó Ñåðã³þ Áîðèñîâè÷ó, äåïóòàòó Íâàçàâîäñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ ×åðí³ãîâ³ ðàäè, çà àêòèâíó ó÷àñòü ó ðîáîò³ Íîâîçàâîäñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ ×åðí³ãîâ³ ðàäè òà ç íàãîäè Äíÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.
3.4. Çà ñóìë³ííó ïðàöþ òà ç íàãîäè Äíÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ:
- Êîçàêó Ìèêîë³ ²âàíîâè÷ó, âîä³þ ëåãêîâîãî àâòîìîá³ëÿ â³ää³ëó ãîñïîäàðñüêîãî òà òðàíñïîðòíîãî çàáåçïå÷åííÿ ×åðí³ã³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè; 
- Ïîïêó Â³êòîðó Äìèòðîâè÷ó, äèñïåò÷åðó çàãàëüíîì³ñüêîãî ³íôîðìàö³éíî-äèñïåò÷åðñüêîãî öåíòðó óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ×åðí³ã³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
3.5. За сумлінну працю та з нагоди 20-річчя від дня створення фонду комунального майна Чернігівської міської ради:
- Подсосову Віктору Миколайовичу, начальнику відділу орендних відносин та організації розрахунків фонду комунального майна Чернігівської міської ради;
- Ткачинській Наталії Петрівні, спеціалісту I категорії відділу орендних відносин та організації розрахунків фонду комунального майна Чернігівської міської ради;
- Ушаковій Вікторії Валеріївні, начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності фонду комунального майна Чернігівської міської ради.
3.6. За сумлінну працю та з нагоди професійного свята – Дня працівників суду:
- Дудко Тетяні Вікторівні, секретарю судового засідання апеляційного суду Чернігівської області;
- Негрі Ірині Володимирівні, секретарю суду апеляційного суду Чернігівської області.
3.7. За сумлінну працю та з нагоди професійного свята – Дня енергетика:
- Ващенку Ігорю Григоровичу, старшому майстру (з ремонту) цеху магістральних мереж комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» товариства з обмеженою відповідальністю фірми «ТехНова»;
- Гойосі Борису Вікторовичу, начальнику цеху теплової автоматики і вимірювань комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» товариства з обмеженою відповідальністю фірми «ТехНова»;
- Градобику Олексію Івановичу, електрослюсарю з обслуговування автоматики і засобів вимірювання електростанцій комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» товариства з обмеженою відповідальністю фірми «ТехНова»;
- Дзюбі Віктору Івановичу, слюсарю 5-го розряду з ремонту                     паро-газотурбінного устаткування котлотурбінного цеху комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» товариства з обмеженою відповідальністю фірми «ТехНова»;
- Католик Олені Миколаївні, інженеру служби кабельних та повітряних ліній Чернігівських міських електричних мереж; 
- Красножону Володимиру Івановичу, начальнику зміни паливно-транспортного цеху комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» товариства з обмеженою відповідальністю фірми «ТехНова»;
- Крупнову В’ячеславу Олеговичу, в. о. заступника директора із збуту теплової енергії комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» товариства з обмеженою відповідальністю фірми «ТехНова»;
- Литвину Володимиру Івановичу, електрослюсарю з ремонту і обслуговування автоматики і засобів вимірювань електростанцій цеху теплової автоматики і вимірювань комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» товариства з обмеженою відповідальністю фірми «ТехНова»;
- Лишафай Ірині Тімофіївні, інженеру хімлабораторії хімічного цеху комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» товариства з обмеженою відповідальністю фірми «ТехНова»;
- Романовій Ірині Олександрівні, економісту з планування планово-економічного відділу комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» товариства з обмеженою відповідальністю фірми «ТехНова»;
- Семенчуку Анатолію Івановичу, начальнику дільниці воєнізованої охорони комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» товариства з обмеженою відповідальністю фірми «ТехНова»;
- Сенченку Віктору Васильовичу, слюсарю з ремонту устаткування котельних цехів 6-го розряду котлотурбінного цеху комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» товариства з обмеженою відповідальністю фірми «ТехНова»;
- Солдатенко Наталії Вікторівні, економісту планово-економічного відділу комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» товариства з обмеженою відповідальністю фірми «ТехНова»;
- Царику Анатолію Івановичу, котлочистильнику 6-го розряду котлотурбінного цеху комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» товариства з обмеженою відповідальністю фірми «ТехНова».
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