
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

від 24.06.2016 р. Миколаїв № 85 

 

 

Про нагородження до Дня  

Конституції України  
 

 

На підставі частини сьомої статті 55 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", відповідно до Положення про Почесну грамоту 

обласної  ради та Подяку обласної ради, затвердженого рішенням обласної  

ради  від 29 березня  2013 року № 34, враховуючи клопотання головного 

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Миколаївській області, департаменту економічного розвитку та регіональної 

політики Миколаївської облдержадміністрації, головного управління 

Державної казначейської служби України у Миколаївській області, 

Центрального районного суду м.Миколаєва, головного управління Пенсійного 

фонду України у Миколаївській області, департаменту соціального захисту 

населення Миколаївської  обласної державної адміністрації, Миколаївської 

райдержадміністрації, Миколаївської районної ради, Миколаївського обласного 

центру зайнятості, Миколаївської обласної організації ветеранів України, згідно 

з підсумками розгляду Комісії Миколаївської обласної ради з питань 

нагородження Почесною грамотою обласної  ради та Подякою обласної ради та 

з нагоди  20-ї річниці Конституції України: 
 

1. За  вагомий особистий внесок у становлення, розвиток і зміцнення 

демократичної, соціальної і правової держави, сумлінне і бездоганне служіння 

українському народові, високий професіоналізм, активну життєву позицію  

нагородити Почесною грамотою обласної ради: 
 

Бучковську 

Анжеліку Мирославівну 

 

- головного спеціаліста відділу розвитку 

внутрішньої торгівлі, підприємництва, 

цінової та регуляторної політики управління  

з питань розвитку ринкових відносин 

департаменту економічного розвитку та 

регіональної політики Миколаївської 

облдержадміністрації 

 

Деревянко - заступника директора - начальника відділу 
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Ларису Іванівну 

 

надання соціальних послуг Новоодеського 

районного центру зайнятості Миколаївської 

області 

 

Іванову 

Олену Олександрівну 

 

- заступника голови Миколаївської 

райдержадміністрації 

Клименко 

Лілію Анатоліївну 

 

- заступника начальника відділу фінансової 

роботи та господарського забезпечення – 

заступника головного бухгалтера головного 

управління Державної казначейської служби 

України у Миколаївській області 

 

Літвін 

Альону Петрівну 

 

- помічника судді Центрального районного 

суду м.Миколаєва 

Савельєву 

Аллу Олександрівну 

- керівника зразкового вокального ансамблю 

"Натхнення" та народного ансамблю 

української пісні та музики Радсадівського 

сільського Будинку культури Миколаївського 

району 

 

Чеканову 

Аллу Ярославівну 

- провідного фахівця із зв'язків з громадськістю 

та пресою відділу організаційної та 

інформаційної роботи Миколаївського 

обласного центру зайнятості 

 

Щирую 

Катерину Леонідівну 

 

- заступника начальника відділу з питань 

призначення, перерахунку та виплати пенсій 

№ 1 управління Пенсійного фонду України в 

Центральному районі м.Миколаєва. 

 

2. За  вагомий особистий внесок у справу цивільного захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій, високий професіоналізм, сумлінне і 

бездоганне виконання службових обов'язків, активну життєву позицію 

нагородити Почесною грамотою обласної ради: 
 

Голубенка 

Івана Івановича 

- старшого сержанта служби цивільного 

захисту, командира відділення 14-ї державної 

пожежно-рятувальної частини головного 

управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Миколаївській 

області 
 

Куцака - старшину служби цивільного захисту, водія  
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Костянтина Григоровича 2-ї державної пожежно-рятувальної частини 

головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 

Миколаївській області 

 

Топольника 

Олександра Івановича 

- старшого прапорщика служби цивільного 

захисту, старшого водолаза-сапера відділення 

підводного розмінування групи водолазно-

рятувальних робіт та підводного 

розмінування інженерно-транспортної 

частини аварійно-рятувального загону 

спеціального призначення головного 

управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Миколаївській 

області 

 

Шевченка 

Івана Михайловича 

- старшину служби цивільного захисту, водія  

9-ї державної пожежно-рятувальної частини 

головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 

Миколаївській області. 

 

3. За  вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху на 

Миколаївщині, патріотичне виховання молоді, сумлінне і бездоганне служіння 

українському народові,  активну громадську позицію нагородити Почесною 

грамотою обласної ради: 

 

Ангана 

Василя Даниловича 

 

- ветерана праці, голову первинної організації 

ветеранів Врадіївської селищної ради 

Бриксіна 

Олега Юрійовича 

 

- підполковника, начальника відділення 

персоналу Миколаївського обласного 

військового комісаріату 

 

Волошен 

Валентину Дмитрівну 

 

- голову первинної організації ветеранів 

с.Мартинівка Вознесенського району 

Доброва 

Василя Івановича 

 

- дитину війни, активіста ветеранського руху 

Первомайського району 

Іванова 

Олександра Сергійовича 

 

- полковника, військового комісара 

Миколаївського обласного військового 

комісаріату 

Карпенка 

Миколу Михайловича 

- ветерана праці, голову первинної організації 

Улянівської сільської ради Миколаївського 
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 району 

 

Компанійця 

Володимира Андрійовича 

 

- голову первинної організації ветеранів 

Пересадівської сільської ради Жовтневого 

району 

 

Овчинник 

Олександру Іванівну 

 

- ветерана праці, голову Червонопільської 

первинної організації ветеранів 

Березнегуватського району 

 

Пояркову 

Ріму Андріївну 

- ветерана праці, голову первинної організації 

ветеранів "Первомайськавтотранс" 

 

Радєву 

Любов Іллівну 

 

- голову громадської організації волонтерів 

м.Вознесенськ 

Тараруменка 

Миколу Миколайовича 

 

- ветерана праці, голову первинної організації 

ветеранів с.Сергіївка Братського району 

Хвостика 

Володимира Герасимовича 

- дитину війни, ветерана праці, активіста 

ветеранського руху м.Южноукраїнськ. 

 

4. За  вагомий особистий внесок у вирішення проблем соціального 

захисту громадян України, зразкове виконання службових обов’язків, сумлінне 

і бездоганне служіння українському народові, високий професіоналізм, активну 

життєву позицію  нагородити Почесною грамотою обласної ради: 

 

Белінську  

Наталію Петрівну 

- соціального робітника відділення соціальної 

допомоги вдома територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) м.Первомайська 

 

Боровську  

Ганну Сергіївну 

- головного спеціаліста сектору прийняття 

рішень відділу соціальних виплат управління 

соціальних виплат і компенсацій 

Центрального району департаменту праці та 

соціального захисту населення Миколаївської 

міської ради 

 

Єльченко 

Тетяну Вячеславівну 

- організатора культурно-дозвіллєвої діяльності 

Лупарівського психоневрологічного 

інтернату Жовтневого району 

Коваленко  

Світлану Анатоліївну 

- соціального робітника відділення надання 

соціальної допомоги вдома територіального 

центру соціального обслуговування (надання 
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соціальних послуг) Братської районної ради 

 

Кручинову 

Марину Юріївну 

- заступника директора Миколаївського 

обласного центру соціальних служб сім’ї, 

дітей та молоді 

 

Резніченко  

Аллу Михайлівну 

- директора територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Арбузинського району  

 

Синюгу  

Валерія Вікторовича 

- завідувача сектору з питань праці управління 

соціального захисту населення Баштанської 

районної державної адміністрації 

 

Старостенко  

Ольгу Миколаївну 

- соціального працівника II категорії відділення 

денного перебування територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Жовтневого району 

 

Федоренко 

Вікторію Борисівну 

- головного спеціаліста сектору прийому 

громадян відділу державних соціальних 

гарантій та компенсацій управління 

соціального захисту населення Первомайської 

міської ради. 

 

5. За  вагомий особистий внесок у справу цивільного захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій, високий професіоналізм, сумлінне і 

бездоганне виконання службових обов'язків, активну життєву позицію 

оголосити Подяку обласної ради: 
 

Кондратьєву  

Сергію Миколайовичу 

- старшому сержанту служби цивільного 

захисту, водію 16-ї державної пожежно-

рятувальної частини головного управління 

Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Миколаївській області 
 

Кротику  

Олександру Васильовичу 

- старшому прапорщику служби цивільного 

захисту, командиру відділення 1-ї державної 

пожежно-рятувальної частини головного 

управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Миколаївській 

області 

 

Петрову 

Андрію Сергійовичу 

- прапорщику служби цивільного захисту, 

старшому майстру газодимозахисної служби 
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22-ї державної пожежно-рятувальної частини 

головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 

Миколаївській області 

 

Письменному 

Володимиру Дмитровичу 

- старшому прапорщику служби цивільного 

захисту, командиру відділення 4-ї державної 

пожежно-рятувальної частини головного 

управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Миколаївській 

області 

 

Чебану  

Ігорю Георгійовичу 

- старшому лейтенанту служби цивільного 

захисту, начальнику караулу 23-ї державної 

пожежно-рятувальної частини головного 

управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Миколаївській 

області. 

 

6. За  вагомий особистий внесок у становлення, розвиток і зміцнення 

демократичної, соціальної і правової держави, високий професіоналізм, 

сумлінне і бездоганне служіння українському народові, активну життєву 

позицію оголосити Подяку обласної ради: 
 

Жиденко 

Дарині Ігорівні 

 

- головному спеціалісту відділу європейської 

інтеграції та презентаційних заходів 

управління зовнішніх зносин, зовнішньо-

економічної діяльності та європейської 

інтеграції департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики 

Миколаївської облдержадміністрації 

 

Краснянській 

Олені Вікторівні 

 

- головному казначею відділу звітності про 

виконання місцевих бюджетів управління 

консолідованої звітності головного управління 

Державної казначейської служби України у 

Миколаївській області. 

 

 

Голова обласної ради              В.В.Москаленко 


