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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

21 жовтня 2014 року								№ 208-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, за активну участь у громадському житті міста Чернігова та з нагоди 70-ої річниці визволення України, ветеранів:
- Іваницького Вячеслава Семеновича;
- Кузнєцова Герарда Олексійовича;
- Мартинова Пилипа Семеновича;
- Панайоті Олександра Федоровича.
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. Вачнадзе Інессу Іванівну, Заслуженого вчителя України, Відмінника освіти України, за активну громадську діяльність, особистий внесок у розвиток української культури та з нагоди 80-річчя від дня народження.
2.2. За сумлінну працю та з нагоди професійного свята – Дня автомобіліста і дорожника:
- Лисича Олега Михайловича, механіка автогаражу комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради;
- Кузьминського Юрія Миколайовича, водія автотранспортних засобів приватного акціонерного товариства «Таксосервіс»;
- Ширяєва Сергія Миколайовича, водія публічного акціонерного товариства «Чернігівське АТП 17462»;
- Євдокименка Володимира Віталійовича, механіка гаражу товариства з обмеженою відповідальністю «Пассавто-ЛТД»;
- Приходька Миколу Анатолійовича, слюсаря з ремонту автомобілів дочірнього підприємства «Ремонтавто» публічного акціонерного підприємства «Чернігівавтосервіс»;
- Бульмагу Федора Івановича, водія дочірнього підприємства «Пассервіс» публічного акціонерного товариства «Чернігівавтосервіс»;
- Дубину Анатолія Івановича, слюсаря автотранспортних засобів приватного підприємства «Автоера»;
- Вовка Василя Володимировича, водія-механіка автотранспортних засобів фізичної особи підприємця Зайця Михайла Михайловича;
- Шульгу Володимира Михайловича, водія автотранспортних засобів фізичної особи підприємця Кушніра Юрія Миколайовича;
- Печерного Анатолія Петровича, водія автотранспортних засобів товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська Автомобільна компанія»;
- Лисенка Анатолія Григоровича, водія автоколони № 1 комунального підприємства «АТП-2528» Чернігівської міської ради;
- Білоконського Михайла Леонідовича, водія комунального шляхо-будівельного підприємства Чернігівської міської ради;
- Сапун Людмилу Андріївну, майстра будівельних та монтажних робіт комунального шляхо-будівельного підприємства Чернігівської міської ради;
2.3. За сумлінну службу в ім'я незалежної України:
- майора Шматка Віктора Васильовича, заступника командира шляхо-відновлювального батальйону 8-го навчального Чернігівського центру Державної спеціальної служби транспорту;
- старшого сержанта Гоголя Феодосія Михайловича, головного сержанта навчального взводу навчальної роти навчального батальйону 8-го навчального Чернігівського центру Державної спеціальної служби транспорту.
2.4. За багаторічну сумлінну працю та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва:
- Данілову Валентину Володимирівну, викладача по класу фортепіано комунального позашкільного навчального закладу «Чернігівська музична школа № 1 ім. С. В. Вільконського»;
- Рибіну-Ткач Марію Юріївну, директора комунального позашкільного навчального закладу « Чернігівська дитяча художня школа»;
- Дядечко Марину Ігорівну, керівника народного художнього колективу театру танцю «Слов’яни» комунального підприємства «Міський палац культури» Чернігівської міської ради;
- Дядечка Володимира Васильовича, керівника народного художнього колективу театру танцю «Слов’яни» комунального підприємства «Міський палац культури» Чернігівської міської ради.
За  сумлінну  службу  в  органах  
місцевого  самоврядування  та  
з  нагоди  50-річчя  від  дня  народження
За  багаторічну  сумлінну  працю  
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 працю та з нагоди професійного свята – Дня автомобіліста і дорожника:
- Козелу Андрію Сергійовичу, слюсарю з ремонту автомобілів приватного акціонерного товариства «Таксосервіс»;
- Городиському Олександру Миколайовичу, водію автотранспортних засобів фізичної особи підприємця Каплюка Бориса Володимировича;
- Бойку Анатолію Леонідовичу, водію товариства з обмеженою відповідальністю «Пассервіс-Люкс»;
- Стецькову Миколі Івановичу, механіку технічного контролю дочірнього підприємства «Пассервіс» публічного акціонерного товариства «Чернігівавтосервіс»;
- Коваленку Павлу Михайловичу, директору приватного підприємства «Адва-Люкс»;
- Федорову Андрію Станіславовичу, водію автотранспортних засобів фізичної особи підприємця Корня Валерія Васильовича;
- Шевчику Миколі Петровичу, водію автоколони № 1 комунального підприємства «АТП-2528» Чернігівської міської ради;
- Карпенку Леоніду Івановичу, асфальтобетоннику комунального шляхо-будівельного підприємства Чернігівської міської ради.
3.2. За багаторічну сумлінну працю та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва:
- Березку Борису Макаровичу, головному інженеру комунального підприємства «Міський палац культури» Чернігівської міської ради;
- Басанець Надії Олексіївні, начальнику відділу кадрів комунального підприємства «Міський палац культури» Чернігівської міської ради.
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