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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від 7 грудня 2012 року									№ 221-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. Кузнєцова Олександра Олександровича, начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради, за сумлінну службу в органах місцевого самоврядування та з нагоди 60-річчя від дня народження.
1.2. Голодну Марію Макарівну, організатора культурно-дозвіллєвої роботи комунального клубного закладу «Палац культури художньої творчості дітей, юнацтва та молоді», за сумлінну працю та з нагоди 70-річчя від дня народження.
1.3. За сумлінну працю та з нагоди професійного свята – Дня працівників суду:
- Летуту Любов Іванівну, головного спеціаліста відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Чернігівського окружного адміністративного суду;
- Розмовенко Анастасію Олегівну, секретаря судових засідань Чернігівського окружного адміністративного суду;
- Красковську Тетяну Сергіївну, секретаря судового засідання господарського суду Чернігівської області;
- Довженок Олену Іванівну, спеціаліста I категорії господарського суду Чернігівської області.
1.4. Репях Світлану Миколаївну, адвоката Новозаводської юридичної консультації м. Чернігова, за сумлінну працю та з нагоди професійного            свята – Дня адвокатури.
1.5. За сумлінну службу в ім'я незалежної України:
- майора міліції Нілова Андрія Сергійовича, старшого дільничного інспектора міліції сектору дільничних інспекторів міліції Деснянського відділу міліції Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області;
- капітана міліції Флюгерта Олега Станіславовича, заступника начальника сектору дільничних інспекторів міліції Новозаводського відділу міліції Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області.
2. 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, за сумлінну службу в ім'я незалежної України:
- капітану міліції Сухомлину Денису Валентиновичу, старшому оперуповноваженому сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області;
- старшому лейтенанту міліції Клименко Марині Іванівні, старшому слідчому відділення розслідування злочинів учинених дітьми слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС У країни в Чернігівській області;
- старшому лейтенанту міліції Ребенку Євгену Ігоровичу, оперуповноваженому сектору Державної служби боротьби з економічною злочинністю Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області.
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