                                                                                            
TSIGN

file_0.wmf



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ



20 листопада 2014 року								№ 227-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:
1.1. За сумлінну службу в органах місцевого самоврядування та з нагоди Дня місцевого самоврядування:
- Велігорського Володимира Федоровича, заступника голови Новозаводської районної у м. Чернігові ради;
- Комасу Таїсу Михайлівну, заступника начальника управління праці та соціального захисту населення з питань державних соціальних допомог Деснянської районної у місті Чернігові ради;
- Котенко Вікторію Анатоліївну, заступника начальника відділу у справах сім’ї та молоді Чернігівської міської ради;
- Кравченко Вікторію Іванівну, головного спеціаліста – бухгалтера відділу обліку та звітності Чернігівської міської ради;
- Кривенка Володимира Григоровича, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;
- Кріпак Інну Віталіївну, начальника відділу з питань регуляторної політики Чернігівської міської ради;
- Латину Вікторію Володимирівну, головного спеціаліста загального відділу Чернігівської міської ради;
- Магдича Віталія Васильовича, начальника управління квартирного обліку та приватизації житлового фонду Чернігівської міської ради;
- Моцарь Олену Іванівну, головного бухгалтера управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради;
- Ольчедаєвського Олега Івановича, головного спеціаліста відділу реагування на надзвичайні ситуації управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради;
- Потапову Євгенію Вікторівну, завідувача організаційного відділу Деснянської районної у місті Чернігові ради;
- Яковенко Ніну Борисівну, провідного спеціаліста із соціальної роботи відділу соціальної роботи Чернігівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
1.2. Любухіну Ірину Анатоліївну, депутата Чернігівської міської ради, за активну участь у роботі Чернігівської міської ради та з нагоди Дня місцевого самоврядування.
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. За сумлінну службу в органах місцевого самоврядування та з нагоди Дня місцевого самоврядування:
- Войтенку Валентину Васильовичу, начальнику відділу технічного нагляду управління капітального будівництва Чернігівської міської ради;
- Гаршину Володимиру Миколайовичу, головному спеціалісту, юрисконсульту управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради;
- Гаценку Олегу Олександровичу, головному спеціалісту юридичного відділу Чернігівської міської ради;
- Губар Людмилі Володимирівні, державному адміністратору відділу дозвільних процедур управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради;
- Гупал Інні Василівні, начальнику відділу обліку та звітності управління праці та соціального захисту населення Деснянської районної у місті Чернігові ради;
- Джумі Марії Тимофіївні, завідувачу сектору бухгалтерського обліку та звітності відділу по фізичній культурі та спорту Чернігівської міської ради;
- Ємець Ганні Петрівні, головному спеціалісту відділу шкіл управління освіти Чернігівської міської ради;
- Ісаєнко Тетяні Анатоліївні, головному спеціалісту відділу планування, аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку управління економіки Чернігівської міської ради;
- Карацюбі Світлані Іванівні, спеціалісту I категорії – бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку та звітності фінансового управління Чернігівської міської ради;
- Кочерзі Інні Віталіївні, заступнику начальника управління – начальнику бюджетного відділу фінансового управління Чернігівської міської ради;
- Латині Сергію Володимировичу, головному спеціалісту відділу господарського та транспортного забезпечення Чернігівської міської ради;
- Матлашевській Олені Євгеніївні, головному спеціалісту відділу приватизації житлового фонду управління квартирного обліку та приватизації житлового фонду Чернігівської міської ради;
- Неговській Оксані Миколаївні, головному спеціалісту – юрисконсульту фонду комунального майна Чернігівської міської ради;
- Новак Наталії Миколаївні, завідувачу сектору екології управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради;
- Новик Валентині Іванівні, головному спеціалісту відділу обліку та звітності Новозаводської районної у м.Чернігові ради;
- Носку Сергію Васильовичу, начальнику відділу з питань регулювання земельних відносин для набуття права на землю громадянами та юридичними особами управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради;
- Піскун Марині Андріївні, начальнику відділу захисту прав споживачів управління споживчого ринку та підприємництва Чернігівської міської ради;
- Тарараці Олені Іванівні, спеціалісту I категорії служби у справах дітей Деснянської районної у місті Чернігові ради;
2.2. За активну участь у роботі Чернігівської міської ради та з нагоди Дня місцевого самоврядування, депутатам Чернігівської міської ради:
- Осіковській Наталії Сергіївні;
- Русіну Олегу Володимировичу.


2.3. Ñåðäþêó Âîëîäèìèðó Àíàòîë³éîâè÷ó, äâ³ðíèêó, ðîá³òíèêó ç êîìïëåêñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ é ðåìîíòó áóäèíê³â â³ää³ëó ãîñïîäàðñüêîãî òà òðàíñïîðòíîãî çàáåçïå÷åííÿ ×åðí³ã³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çà ñóìë³ííó ïðàöþ òà ç íàãîäè Äíÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.


Міський голова                                                                           О. В. Соколов

