
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

від 14.07.2021 № 329рг                
       м.Покровськ 

 
Про нагородження з нагоди відзначення  

Дня працівників металургійної та  

гірничодобувної промисловості  

 

 Розглянувши лист Приватного акціонерного товариства «Красноармійський динасовий 

завод» від 09.07.2021  №301вх/02, згідно з рішеннями міської ради від 16.02.2011 №6/3-15 

«Про відзнаки Красноармійської міської ради», від 23.12.2015 №7/2-4                         «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 16.02.2011 №6/3-15 «Про відзнаки 

Красноармійської міської ради», керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», -  

 

1. Нагородити Грамотою Покровської міської ради за вагомий внесок у збільшення 

виробництва, сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди відзначення Дня 

працівників металургійної та гірничодобувної промисловості: 

1.1.Безсонову Ірину Іванівну – начальника відділу фінансового аналізу та планування 

Приватного акціонерного товариства «Красноармійський динасовий завод»; 

1.2.Галушку Сергія Анатолійовича – головного механіка Приватного акціонерного 

товариства «Красноармійський динасовий завод»; 

            1.3.Павленка Руслана Сергійовича – директора департаменту бережливого 

виробництва Приватного акціонерного товариства «Красноармійський динасовий завод»; 

1.4.Чуру Любов Василівну – начальника відділу збуту Приватного акціонерного 

товариства «Красноармійський динасовий завод»; 

 

2. Нагородити   Листом подяки Покровської міської ради за сумлінну працю, високий 

професіоналізм  та з нагоди  відзначення Дня працівників металургійної та гірничодобувної 

промисловості 

2.1.Балакая Костянтина Федоровича – провідного економіста відділу матеріально-

технічного забезпечення Приватного акціонерного товариства «Красноармійський динасовий 

завод»; 

2.2.Колчину Олену Анатоліївну – заступника головного інженера Приватного 

акціонерного товариства «Красноармійський динасовий завод»; 

2.3.Скибенко Аллу Олександрівну –начальника технологічного відділу Приватного 

акціонерного товариства «Красноармійський динасовий завод»; 

2.4.Стрельникова Михайла Анатолійовича – головного інженера Приватного 

акціонерного товариства «Красноармійський динасовий завод»; 

 

3. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської 

ради (Вострікова) здійснити фінансування на придбання квітів для нагороджуваних. 
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Міський голова            Р.Требушкін                                                                                                                           

 

АРКУШ 

погодження до проекту розпорядження 

Покровського міського голови 

 

Про нагородження з нагоди відзначення  

Дня працівників металургійної та  

гірничодобувної промисловості  

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:  відділом з організаційної роботи міської ради 

 

 

 

Начальник відділу з організаційної 

роботи міської ради        А.Маслова 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради      А.Жук 

 

 

В.о.начальника відділу культури, туризму   

та охорони культурної спадщини      Н.Вострікова 

 

 

Начальник відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської ради 

та її виконавчих органів       В.Пишна 

 

 

В.о. начальника відділу з питань  

діловодства,контролю та роботи 

зі зверненнями громадян        О.Жихарєва 

 

 

 
 

  


