ПРОТОКОЛ № 39
засідання комісії з питань нагородження
Ч ернігівської міської ради
від 10 грудня 2018 року
Голова комісії

Фесенко С. І.

-- заступник міського голови
з
питань
діяльності
виконавчих органів ради керуючий
справами
виконкому

Заступник голови комісії

Рубашенко Н. І.

- начальник відділу кадрової
роботи міської ради

Секретар комісії

Пахманова Ю. М.

-- заступник
начальника
відділу
кадрової
роботи
міської ради

Члени комісії:

Гліб Т. Л.

- начальник
загального
відділу міської ради

Дедущенко Н. М.

- начальник відділу обліку та
звітності міської ради

Лазаренко С. М.

- начальник
організаційного
відділу міської ради

М иколаєнко Р. С.

- начальник
юридичного
відділу міської ради

П ОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розгляд клопотання:
1.1. Чернігівського окружного адміністративного суду.
1.2. Чернігівської міської молодіжної громадської організації «М іський
молодіжний центр «Жменя».
1.3. Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги.
1.4. Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОМ ЕН-БУД».
1.5.
Комунального
енерго генеруючого
підрозділу
«Чернігівська
теплоелектроцентраль» товариства з обмеженою відповідальністю фірми
«ТЕХНОВА».
1.6. Відділу урядового фельд’єгерського зв’язку Д ерж авної служби
спеціального зв ’язку та захисту інформації України в місті Чернігові.

2.
Про затвердження розподілу Почесних грамот Чернігівської міської
ради та виконавчого комітету на 2019 рік.
Виступили: Фесенко С. І., Рубашенко Н. І., Дедущ енко Н. М., Гліб Т. Л.,
Лазаренко С. М., М иколаєнко Р. С.
Голосували: одноголосно.
Вирішили:
1. Задовольнити клопотання:
1.1. Чернігівського окружного адміністративного суду щодо відзначення з
нагоди професійного свята - Дня працівників суду Ш евченко Алесі
Вікторівни - Подякою Чернігівського міського голови.
1.2. Чернігівської міської молодіжної громадської організації «М іський
молодіжний центр «Жменя» щодо відзначення з нагоди 45-річчя від дня
народження Вінтовки Артема Володимировича - Подякою Чернігівського
міського голови.
1.3. Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги щодо відзначення з нагоди професійного свята Дня адвокатури Подякою Чернігівського міського голови:
М огілевець Оксани Сергіївни
Огородник Ю лії Олександрівни
Рябініна Дениса Дмитровича
Серкіна Костянтина Ю рійовича.
1.4. Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОМ ЕН-БУД» щодо
відзначення з нагоди професійного свята - Дня енергетика Дідовця Олександра
Івановича - Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого
комітету.
1.5.
Комунального
енергогенеруючого
підрозділу
«Чернігівська
теплоелектроцентраль» товариства з обмеженою відповідальністю фірми
«ТЕХНОВА» щодо відзначення з нагоди професійного свята - Дня енергетика:
- Почесною
комітету:

грамотою

Чернігівської міської ради

Білик Валентини Сергіївни
-П о д я к о ю Чернігівського міського голови:
Дзісь Н аталії Василівни
Д оманської Людмили Іванівни
Кучерявенка Володимира Архиповича
Л ещ ука Олександра Віталійовича.

та

виконавчого

1.6.
Відділу урядового ф ельд’єгерського зв’язку Держ авної служби
спеціального зв ’язку та захисту інформації України в місті Чернігові щодо
відзначення з нагоди 27-річчя від дня створення Урядового ф ельд’єгерського
зв’язку Д ерж авної служби спеціального з в ’язку та захисту інформації України:
- Почесною
комітету:

грамотою

Чернігівської

міської ради

та

виконавчого

Протченка Сергія Григоровича
- Подякою Чернігівського міського голови:
Гайдай Олени М ихайлівни
М уркіна Павла Сергійовича.
2.
Затвердити розподіл Почесних грамот Чернігівської міської ради та
виконавчого комітету на 2019 рік, з урахуванням вимог Програми заходів
з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за
заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів
на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 26.10.2018
№ 35Л/ТІ-9, та розподілити відзнаки наступним чином:
- господарча сфера —60;
- гуманітарна сфера - 85;
- правоохоронні органи, спеціальні служби, військові частини - 50;
- посадові особи органів місцевого самоврядування, в тому числі і
депутати, державні службовці - 20;
- річниці, ювілеї - 35.
Голова комісії
Заступник голови комісії
Секретар комісії
Члени комісії:

