TSIGN

file_0.wmf



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ



10 грудня 2014 року								№ 245-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:
1.1. Çà ñóìë³ííó ñëóæáó â ³ì'ÿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè:
- ï³äïîëêîâíèêà Êîëåñíèêà Äåíèñà Ìèêîëàéîâè÷à, íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ – ïðîâ³äíîãî ³íæåíåðà-âèïðîáóâà÷à â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè À 4444;
- майора Лазаренка Сергія Федоровича, начальника напрямку відділення обробки інформації військової частини А 4507;
- ìàéîðà Òîñè÷à Äìèòðà Âîëîäèìèðîâè÷à, íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ñïåö³àëüíîãî ðàä³îçâ’ÿçêó â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè À 4507;
- капітана Голованя Ігоря Олександровича, офіцера відділення забезпечення Чернігівського обласного військового комісаріату;
- капітана міліції Губського В’ячеслава Олександровича, старшого оперуповноваженого сектору державної служби боротьби з економічною злочинністю Чернігівського МВ УМВС України в Чернігівській області;
- старшого лейтенанта міліції Шемендюка Павла Володимировича, старшого інспектора сектору охорони громадського порядку Чернігівського МВ УМВС України в Чернігівській області;
- старшого лейтенанта міліції Бута Павла Володимировича, оперуповноваженого сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Чернігівського МВ УМВС України в Чернігівській області;
- лейтенанта міліції Магдича Володимира Віталійовича, інспектора сектору кадрового забезпечення Чернігівського МВ УМВС України в Чернігівській області;
- старшого сержанта міліції Грицая Олександра Вікторовича, інспектора патрульної служби 1-го взводу 1-ої роти батальйону патрульної служби Чернігівського МВ УМВС України в Чернігівській області;
- Гейко Ірину Миколаївну, головного спеціаліста відділу фінансового забезпечення Чернігівського обласного військового комісаріату;
- Лазаренка Миколу Миколайовича, співробітника відділу військової контррозвідки Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України;
- Федоренка Костянтина Анатолійовича, співробітника відділу військової контррозвідки Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України;
1.2. За сумлінну працю та з нагоди професійного свята – Дня працівників суду:
- Ващиліну Тетяну Валеріївну, секретаря судового засідання Новозаводського районного суду міста Чернігова;
- Донця Андрія Івановича, провідного спеціаліста відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Чернігівського окружного адміністративного суду;
- Швеця Ігоря Миколайовича, головного спеціаліста з інформаційних технологій Новозаводського районного суду міста Чернігова.
1.3. Росомаху Миколу Олексійовича, адвоката, за сумлінну працю та з нагоди професійного свята – Дня адвокатури. 
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 ñëóæáó â ³ì'ÿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè:
- ï³äïîëêîâíèêó Äåì÷åíêó Â³êòîðó Ìèêîëàéîâè÷ó, íà÷àëüíèêó íàïðÿìêó â³ää³ëåííÿ îáðîáêè ³íôîðìàö³¿ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè À 4507;
- прапорщику Свідку Руслану Анатолійовичу, старшому спеціалісту служби захисту інформації військової частини А 4507;
- капітану міліції Грихну Валерію Володимировичу, старшому оперуповноваженому сектору кримінальної міліції у справах дітей Чернігівського МВ УМВС України в Чернігівській області;
- старшому лейтенанту міліції Пінчуку Дмитру Сергійовичу, старшому інженеру-програмісту сектору інформаційно-аналітичного забезпечення Чернігівського МВ УМВС України в Чернігівській області;
- лейтенанту міліції Левченку Віктору Олександровичу, інженеру зв’язку штабу (на правах сектору) Чернігівського МВ УМВС України в Чернігівській області;
- лейтенанту міліції Лайко Олені Валентинівні, старшому інспектору режимно-секретного сектору Чернігівського МВ УМВС України в Чернігівській області;
- прапорщику міліції Озерянку Володимиру Віталійовичу, інспектору патрульної служби 2-го взводу 2-ої роти батальйону патрульної служби Чернігівського МВ УМВС України в Чернігівській області.
- Богдану Валерію Миколайовичу, співробітнику відділу військової контррозвідки Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України;
- Семененку Володимиру Володимировичу, співробітнику відділу військової контррозвідки Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.
2.2. Юрченко Ніні Іванівні, заступнику голови правління Чернігівської міської громадської організації «Союз інвалідів від трудового каліцтва та професійного захворювання», за активну участь у громадському житті міста Чернігова та з нагоди Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями.
2.3. Пирковській Олесі Василівні, адвокату, заступнику начальника відділу забезпечення якості правової допомоги Чернігівського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, за сумлінну працю та з нагоди професійного свята – Дня адвокатури. 
2.4. Ребенку Вадиму Михайловичу, кандидату педагогічних наук, доценту кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності, технологічного факультету Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, за вагомий особистий внесок у виховання молоді на принципах толерантності, співчуття та милосердя.



Ì³ñüêèé ãîëîâà                                                                                             Î. Â. Ñîêîëîâ

