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УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ



8 грудня 2015 року									№ 279-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 100 гривень кожному за рахунок коштів, передбачених кошторисом на 2015 рік:
За  сумлінну  службу  в  органах  
місцевого  самоврядування  та  з  нагоди  
55-річчя  від  дня  народження
	1.1. За активну участь у громадському житті міста Чернігова та з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:
	- Дегтярьова Миколу Олексійовича, діловода групи захисту інформації військової частини А1710;
	- Іваницького Юрія Микитовича, члена Чернігівського обласного відділення Українського національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля;
	- Салькову Ніну Іванівну, члена Чернігівського обласного відділення Українського національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля.
	1.2. За сумлінну працю та з нагоди професійного свята – Дня працівників суду:
	- Вихор Альону Олександрівну, головного спеціаліста з узагальнення судової практики та кодифікаційно-довідкової роботи Чернігівського окружного адміністративного суду;
	- Гармаш-Лящинську Марію Володимирівну, секретаря судового засідання Новозаводського районного суду міста Чернігова;
	- Зубашевську Оксану Сергіївну, секретаря судового засідання апеляційного суду Чернігівської області;
	- Скрипак Юлію Михайлівну, старшого секретаря Новозаводського районного суду міста Чернігова;
	- Тарасову Оксану Петрівну, завідувача експедиції Деснянського районного суду міста Чернігова.
	1.3. За сумлінну працю та з нагоди професійного свята – Дня енергетика: 
	- Теслюченка Миколу Олександровича, провідного інженера з нагляду за будівництвом виробничо-технічного відділу відокремленого підрозділу Чернігівських магістральних електричних мереж державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»;
	- Чуприну Олексія Миколайовича, старшого інспектора інспекції енергонагляду відокремленого підрозділу Чернігівських міських електричних мереж публічного акціонерного товариства «Чернігівобленерго».
1.4. За вагомий особистий внесок у справу розвитку та популяризації футболу на Чернігівщині у 2015 році:
- Грузнова Юрія Миколайовича, тренера футбольного клубу «Легенда»;
- Джуман Тетяну Миколаївну, тренера з футболу спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з футболу «Спартак».
	2. 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:
	2.1. Çà ñóìë³ííó ïðàöþ òà ç íàãîäè ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà – Äíÿ ïðàö³âíèê³â ñóäó:
	- Àíòèïåöü Òåòÿí³ Ìèêîëà¿âí³, ñòàðøîìó ñåêðåòàðþ Äåñíÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà ×åðí³ãîâà;
	- Êàðïåíêî Àíòîí³í³ ²âàí³âí³, ñåêðåòàðþ Äåñíÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà ×åðí³ãîâà;
	- Êàøö³ Òåòÿí³ Þð³¿âí³, ïîì³÷íèêó ñóää³ àïåëÿö³éíîãî ñóäó ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³;
	- Ëåâ÷åíêî Îëüç³ Àíàòîë³¿âí³, çàñòóïíèêó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà àíàë³òè÷íî-ñòàòèñòè÷íî¿ ðîáîòè ×åðí³ã³âñüêîãî îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó.
	2.2. Çà ñóìë³ííó ïðàöþ òà ç íàãîäè ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà – Äíÿ åíåðãåòèêà:
	- Áîðèñåíêó Ïàâëó Ìèêîëàéîâè÷ó, åëåêòðîìîíòåðó ç ðåìîíòó ïîâ³òðÿíèõ ë³í³é åëåêòðîïåðåäà÷³ IV ðîçðÿäó ñëóæáè ë³í³é â³äîêðåìëåíîãî ï³äðîçä³ëó ×åðí³ã³âñüêèõ ìàã³ñòðàëüíèõ åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Íàö³îíàëüíà åíåðãåòè÷íà êîìïàí³ÿ «Óêðåíåðãî»;
	- Æîãîëêî Òàìàð³ Ìèõàéë³âí³, áóõãàëòåðó II êàòåãîð³¿ ñëóæáè áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà çâ³òíîñò³ â³äîêðåìëåíîãî ï³äðîçä³ëó ×åðí³ã³âñüêèõ ìàã³ñòðàëüíèõ åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Íàö³îíàëüíà åíåðãåòè÷íà êîìïàí³ÿ «Óêðåíåðãî»;
	- Øóëüç³ Àíàòîë³þ Îëåêñàíäðîâè÷ó, ìàéñòðó 1-î¿ ãðóïè ä³ëüíèö³ êàáåëüíèõ ë³í³é ñëóæáè êàáåëüíèõ òà ïîâ³òðÿíèõ ë³í³é â³äîêðåìëåíîãî ï³äðîçä³ëó ×åðí³ã³âñüêèõ ì³ñüêèõ åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «×åðí³ã³âîáëåíåðãî».
2.3. Çà âàãîìèé îñîáèñòèé âíåñîê ó ñïðàâó ðîçâèòêó òà ïîïóëÿðèçàö³¿ ôóòáîëó íà ×åðí³ã³âùèí³ ó 2015 ðîö³:
- Васкову Миколі Сергійовичу, члену Виконкому Чернігівської обласної федерації футболу;
- Сімонову Арсенію Франсовичу, члену Виконкому Чернігівської обласної федерації футболу.
Ï³äñòàâà:	ïðîòîêîë çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü íàãîðîäæåííÿ ïðè ×åðí³ã³âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ â³ä 08.12.2015 ¹ 30.


Ì³ñüêèé ãîëîâà									Â. À. Àòðîøåíêî

