
 

УКРАЇНА 
 

НОВОЗАВОДСЬКА   РАЙОННА  У  М. ЧЕРНІГОВІ  РАДА 

  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

          

                                     
 

 

 

 

 

1. Нагородити Почесною грамотою районної у місті ради та виконавчого 

комітету зі здійсненням виплати грошової винагороди в розмірі 248,45 гривень 

кожному за рахунок коштів, передбачених кошторисом районної у місті ради на 

2018 рік, відповідно до Положення про Почесну грамоту Новозаводської 

районної у м.Чернігові ради та виконавчого комітету, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету районної у місті ради від 14 травня 2007 року № 94 (зі 

змінами): 

 

1.1. За активну роботу в органі місцевого самоврядування та з нагоди 

Дня місцевого самоврядування: 

 

Деркач 

Олену 

Валентинівну  

 

- депутата Новозаводської районної у м. Чернігові 

ради, члена постійної комісії з питань 

економічного розвитку, фінансів та бюджету; 

Кислицю 

Ірину 

Анатоліївну  

- депутата Новозаводської районної у м. Чернігові 

ради, голову постійної комісії з гуманітарних 

питань та соціального захисту населення; 

 

Пушкову 

Світлану 

Олексіївну  

 

- депутата Новозаводської районної у м. Чернігові 

ради, члена постійної комісії з питань законності, 

запобігання корупції, регламенту та депутатської 

діяльності; 

 

Старикова  

Петра 

Івановича  

- депутата Новозаводської районної у м. Чернігові 

ради, заступника голови постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства, благо-

устрою та екології; 
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Федорченко 

Оксану   

Пантеліївну 

- депутата Новозаводської районної у м. Чернігові

ради, секретаря постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства, благо-

устрою та екології. 

 

1.2. За високий професіоналізм, сумлінне виконання посадових 

обов’язків та з нагоди професійного свята – Дня місцевого самоврядування: 

 

Максименко 

Валентину 

Віталіївну   

   - начальника відділу персоніфікованого обліку 

управління праці та соціального захисту населення 

Новозаводської районної у м. Чернігові ради; 
 

Матузко 

Тетяну 

Петрівну   

   - головного спеціаліста бюджетного відділу  

фінансового управління Новозаводської районної у 

м. Чернігові ради; 

 

Разумейко 

Надію 

Вікторівну   

   - головного спеціаліста відділу ведення Державного 

реєстру виборців Новозаводської районної у     

м. Чернігові ради. 

 

 

 2. Відповідно до Положення про Подяку голови Новозаводської районної 

у м. Чернігові ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету районної у 

місті ради від 14 травня 2007 року № 94 (зі змінами) оголосити Подяку голови 

районної у місті ради: 

 2.1. За активну роботу в органі місцевого самоврядування та з нагоди Дня 

місцевого самоврядування: 

 

Богушу 

Анатолієві 

Олександровичу  

 

- депутатові Новозаводської районної у 

м. Чернігові ради, членові постійної комісії з 

питань житлово-комунального господарства, 

благоустрою та екології; 

 

Бут 

Тетяні  

Олексіївні   

- депутатові Новозаводської районної у 

м. Чернігові ради, членові постійної комісії з 

питань законності, запобігання корупції, 

регламенту та депутатської діяльності; 

 

Дорош 

Поліні  

Миколаївні    

   - депутатові Новозаводської районної у 

м. Чернігові ради, членові постійної комісії з 

питань житлово-комунального господарства, 

благоустрою та екології. 

 

  2.2. За високий професіоналізм, сумлінне виконання посадових обов’язків 

та з нагоди професійного свята – Дня місцевого самоврядування: 
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Бондаренко 

Наталії  

Львівні   

   - провідному спеціалістові сектору профілактичної 

роботи та соціального захисту дітей служби у 

справах дітей  Новозаводської районної у     

м. Чернігові ради; 
 

Кубрак 

Інні  

Миколаївні   

   - головному спеціалістові-юрисконсульту відділу 

кадрової та юридичної роботи Новозаводської 

районної у м. Чернігові ради; 
 

Ухабовій  

Ірині 

Віталіївні    

   - секретареві керівника  Новозаводської районної у     

м. Чернігові ради. 

 

 

 
 

Голова районної у місті ради                                    Т.С. Кузнецова-Молодчая 


