
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про нагородження до 
Дня незалежності 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, головного управління Пенсійного фонду України в 
Миколаївській області, Миколаївської обласної організації ветеранів України, 
управління державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області, 
Арбузинської районної організації ветеранів України, адміністрації 
спеціалізованого морського порту "Октябрьск", державного підприємства 
"Адміністрація  морських портів України", обласного центру зайнятості, 
Баштанської районної ради, управління охорони здоров'я Миколаївської 
облдержадміністрації, відділу з питань фізичної культури і спорту 
Миколаївської облдержадміністрації, державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, Доманівської районної ради, Вознесенської 
районної ради, Миколаївської районної ради, управління Служби безпеки 
України в Миколаївській області, головного управління ДФС у Миколаївській 
області, департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, 
територіального центру соціального обслуговування Вітовського району,   
Миколаївської обласної організації Народного руху України, Ради 
національних товариств, благодійного фонду "Фонд добра країни", ініціативи 
голови обласної ради, згідно з підсумками розгляду Комісії Миколаївської 
обласної ради з питань нагородження Почесною грамотою обласної  ради та 
Подякою обласної ради та з нагоди відзначення 25-ї річниці незалежності 
України: 
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1. За вагомий особистий внесок у розбудову та утвердження          

української державності, соціально-економічний розвиток України, високий 
професіоналізм, активну життєву позицію нагородити Почесною грамотою 
обласної ради: 
  
Берегового 
Олександра Анатолійовича 
 

- депутата Баштанської районної ради сьомого 
скликання 

Гевкалюка 
Володимира Івановича 
 

- депутата Баштанської районної ради сьомого 
скликання 

Онищука 
Володимира Івановича 
 

- депутата Баштанської районної ради 
четвертого, п'ятого, шостого та сьомого 
скликань 
 

Гриненко 
Тетяну Вікторівну 
 

- директора комунальної установи 
"Баштанський сервісний центр по 
обслуговуванню закладів освіти" Баштанської 
районної ради 
 

Комаристу 
Людмилу Вікторівну 
 

- директора Будинку дитячої та юнацької 
творчості Баштанської районної ради 

Рошка 
Андрія Івановича 
 

- депутата Вознесенської районної ради сьомого 
скликання, члена постійної комісії районної 
ради з питань агропромислового розвитку, 
земельних ресурсів, охорони навколишнього 
середовища та раціонального використання 
природних ресурсів 
 

Мороза 
Віталія Васильовича 
 

- депутата Вознесенської районної ради сьомого 
скликання, члена постійної комісії районної 
ради з питань агропромислового розвитку, 
земельних ресурсів, охорони навколишнього 
середовища та раціонального використання 
природних ресурсів 
 

Сіроштана 
Олександра Васильовича 
 

- депутата Миколаївської обласної ради сьомого 
скликання, голову правління СПрАТ "Україна" 
Доманівського району Миколаївської області 
 

Капіноса 
Миколу Івановича 
 

- депутата Доманівської селищної ради 
Доманівського району Миколаївської області 
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Бєлякову 
Віру Геннадіївну 
 

- заступника начальника відділу надання 
лікувально-профілактичної допомоги 
населенню управління охорони здоров'я 
Миколаївської облдержадміністрації 
 

Тюлюкіну 
Віту Михайлівну 
 

- заступника начальника загального відділу 
управління охорони здоров'я Миколаївської 
облдержадміністрації 
 

Швидченко 
Любов Іванівну 
 

- фельдшера організаційно-методичного відділу 
Миколаївської обласної дитячої лікарні 

Кушнірчук 
Галину Іванівну 
 

- начальника управління Пенсійного фонду 
України в Корабельному районі м.Миколаєва 

Ярошевич 
Ольгу Андріївну 
 

- завідувача сектору контролю  правильності 
призначення пенсій на спеціальних умовах 
управління пенсійного забезпечення головного 
управління Пенсійного фонду України в 
Миколаївської області 
 

Травянка 
Євгенія Віталійовича  
 

- Арбузинського селищного голову 
Арбузинського району Миколаївської області 

Геращенко 
Ірину Михайлівну 
 

- соціального працівника І категорії відділення 
денного перебування територіального центру 
соціального обслуговування  (надання 
соціальних послуг) Вітовського району 
Миколаївської області 
 

Маринець  
Надію Семенівну 
 

- депутата Лиманівської сільської ради 
Вітовського району Миколаївської області 

Богатого 
Юрія Олексійовича 
 

- головного лікаря Вітовської центральної 
районної лікарні  

Кравця 
Олега Анатолійовича 
 

- депутата Вітовської районної ради, першого 
заступника голови Миколаївської обласної  
партійної організації "ВО "Батьківщина" 
 

Смірнова 
Віктора Миколайовича 
 

- депутата Воскресенської селищної ради 
Вітовського району, керівника зразкового 
колективу "Театр слова "Дарунок неба" 
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Моторного 
Дмитра Андрійовича 
 

- депутата Вітовської районної ради 
Миколаївської області 

Левковського 
Станіслава Васильовича 
 

- Миколаївського сільського голову Вітовського 
району Миколаївської області 

Маслак 
Вікторію Петрівну 
 

- Українківського сільського голову Вітовського 
району Миколаївської області 

Мургу 
Валерія Леонтійовича 
 

- депутата Вітовської районної ради, 
кореспондента районної газети "Вісник 
Жовтневщини" 
 

Згурську 
Тетяну Михайлівну 
 

- депутата Вітовської районної ради, вчителя 
історії і права Новогригорівської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Вітовського району Миколаївської області 
 

Саділенка 
Олексія Олексійовича 
 

- депутата Вітовської районної ради, директора 
ТОВ "Синтез" 

Коновалову 
Тетяну Петрівну 
 

- заступника голови Вітовської районної 
державної адміністрації Миколаївської області 

Казарінову 
Юлію Романівну 
 

- тренера-викладача з бадмінтону Миколаївської 
обласної комунальної комплексної дитячо-
юнацької спортивної школи, майстра спорту 
України міжнародного класу з  бадмінтону, 
тренера першої категорії 
 

Короєва  
Володимира Анатолійовича 

- пожежного служби пожежної та техногенної 
безпеки філії "Октябрьск" державного 
підприємства "Адміністрація  морських портів 
України" 
 

Моруженка 
Святослава Львовича 
 

- полковника податкової міліції, начальника 
відділу обслуговування ДПІ оперативного 
управління головного управління ДФС у 
Миколаївській області 
 

Подаєнка 
Вадима В'ячеславовича 
 

- начальника відділу розслідувань кримінальних 
проваджень слідчого управління фінансових 
розслідувань головного управління ДФС у 
Миколаївській області 
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Ємельянову 
Тетяну Олександрівну 
 

- головного державного ревізора-інспектора 
відділу внутрішньої безпеки головного 
управління ДФС у Миколаївській області 
 

Власенка 
Віталія Вікторовича 
 

- начальника відділу організації роботи 
головного управління ДФС у Миколаївській 
області 
 

Іонову 
Вікторію Володимирівну 
 

- завідувача сектору по роботі з персоналом 
головного управління ДФС у Миколаївській 
області 
 

Козаченко 
Ольгу Миколаївну 
 

- головного державного інспектора відділу 
координації бюджетного процесу управління 
моніторингу доходів та обліково-звітних 
систем головного управління ДФС у 
Миколаївській області 
 

Панова 
Андрія Олеговича 
 

- головного державного ревізора-інспектора 
відділу перевірок ризикових платників та 
моніторингу ризикових операцій управління 
аудиту головного управління ДФС у 
Миколаївській області 
 

Бігуна 
Андрія Івановича 
 

- головного державного ревізора-інспектора 
відділу адміністрування податку на доходи 
фізичних осіб, самозайнятих осіб, громадян та 
майнових податків управління податків і 
зборів з фізичних осіб головного управління 
ДФС у Миколаївській області 
 

Тітову 
Світлану Василівну 
 

- головного державного ревізора-інспектора 
відділу контролю за обігом та оподаткуванням 
підакцизних товарів головного управління 
ДФС у Миколаївській області 
 

Квашу 
Вікторію Геннадіївну 
 

- першого заступника начальника державної 
податкової інспекції у Центральному районі 
м.Миколаєва головного управління ДФС у 
Миколаївській області 
 

Тетенькіну 
Тетяну Анатоліївну 
 

- депутата Миколаївської районної ради 
сьомого скликання, заступника голови 
постійної комісії районної ради з питань АПК, 
земельних відносин, ЖКГ та власності 
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Коса 
Тараса Пилиповича 

- депутата Миколаївської районної ради 
сьомого скликання, члена постійної комісії 
районної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики, законності та 
правопорядку 
 

Крупка 
Володимира Миколайовича 

- члена проводу обласної організації Народного 
руху України. 

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

територій від надзвичайних ситуацій, високий професіоналізм, сумлінне 
виконання  службових обов’язків, активну життєву позицію нагородити 
Почесною грамотою обласної ради:  
 
Коханюка  
Костянтина Олександровича 

- прапорщика служби цивільного захисту, 
командира відділення  23-ї державної 
пожежно-рятувальної частини головного 
управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Миколаївській 
області 
 

Ляшенка  
Олега Сергійовича 

- капітана служби цивільного захисту, 
начальника 9-ї державної пожежно-
рятувальної частини головного управління 
Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Миколаївській області 
 

Онощенка  
Олександра Анатолійовича 
 

- капітана служби цивільного захисту, 
головного інспектора Вознесенського 
міськрайонного відділу  головного 
управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Миколаївській 
області. 

 
3. За вагомий особистий внесок у справу захисту безпеки держави, 

високий професіоналізм, сумлінне виконання  службових обов’язків, активну 
життєву позицію нагородити Почесною грамотою обласної ради:  
 
Усикова 
Олександра Олександровича 
 

- полковника, першого заступника начальника 
управління Служби безпеки України в 
Миколаївській області 
 

Козлова 
Юрія Федоровича 

- полковника, начальника відділу 
контррозвідувального захисту інтересів 
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 держави у сфері інформаційної безпеки 

управління Служби безпеки України в 
Миколаївській області 
 

Вовка 
Артема Сергійовича 
 

- підполковника, начальника відділу захисту 
національної державності управління Служби 
безпеки України в Миколаївській області 
 

Бачина 
Володимира Олександровича 

- майора,  заступника начальника відділу – 
начальника 3-го сектору відділу 
контррозвідувального захисту інтересів 
держави у сфері економічної безпеки 
управління Служби безпеки України в 
Миколаївській області. 

 
4. За  вагомий особистий внесок у реалізацію єдиної державної політики у 

сфері виконання кримінальних покарань, високий професіоналізм, багаторічну 
працю, сумлінне виконання службових обов’язків нагородити Почесною 
грамотою обласної ради: 
 
Гавриленка 
Олександра Славковича 

- полковника внутрішньої служби, начальника  
установи - начальника арештного дому 
Снігурівської виправної колонії управління 
Державної пенітенціарної служби України в 
Миколаївській області (№ 5). 

 
5. За вагомий особистий внесок у справу захисту державних 

інформаційних ресурсів, розбудову та забезпечення стійкого і надійного 
функціонування спеціального зв'язку у Миколаївській області, високий 
професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків нагородити 
Почесною грамотою обласної ради:  
 
Васєва 
Володимира Олександровича 
 

- полковника, начальника відділу управління 
Держспецзв'язку та захисту інформації 
України в Миколаївській області 
 

Майданюка 
Павла Володимировича 
 

- майора, головного інспектора із захисту 
інформації управління Держспецзв'язку та 
захисту інформації України в Миколаївській 
області 
 

Кондратенка 
Дмитра Івановича 

- лейтенанта, інженера ІІ-ї категорії управління 
Держспецзв'язку та захисту інформації 
України в Миколаївській області. 
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6. За вагомий особистий внесок у вирішення проблем соціального захисту 

громадян України, високий професіоналізм, зразкове виконання службових 
обов'язків, активну життєву позицію нагородити Почесною грамотою обласної 
ради: 
  
Брунчак 
Наталію Вікторівну 
 

- державного соціального інспектора управління 
соціального захисту населення Очаківської 
міської ради 
 

Гончарук  
Віру Борисівну 

- директора Миколаївського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
 

Калінську  
Наталію Василівну 

- начальника управління праці та зайнятості 
департаменту соціального захисту населення 
Миколаївської облдержадміністрації 
 

Соколовську  
Наталію Анатоліївну 

- молодшу медичну сестру по догляду за 
хворими (санітар-палатний) Баратівського 
психоневрологічного інтернату. 

 
7. За вагомий особистий внесок у розбудову та утвердження          

української державності, соціально-економічний розвиток України, високий 
професіоналізм, активну життєву позицію оголосити Подяку обласної ради: 
 
Богдановському 
Миколі Петровичу 
 

- директору Полігонівської музичної школи 
Вітовського району Миколаївської області 

Раковській 
Вірі Леонідівні 

- викладачу Полігонівської музичної школи 
Вітовського району Миколаївської області 
 

Маламану 
Руслану Миколайовичу 
   
 

- депутату Вітовської районної ради, викладачу 
інформатики та обчислювальної техніки 
Миколаївського будівельного коледжу 

Красівському 
Сергію В'ячеславовичу 
 

- заступнику голови Вітовської районної ради 
Миколаївської області 

Куніну 
Олександру Сергійовичу 
 

- тренеру-викладачу з бадмінтону 
Миколаївської обласної комунальної 
комплексної дитячо-юнацької спортивної 
школи, майстру спорту України з бадмінтону, 
тренеру вищої категорії 
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Кучер 
Анастасії Сергіївні 
 

- майстру спорту України з бадмінтону, 
спортсменці Миколаївської обласної 
комунальної комплексної дитячо-юнацької 
спортивної школи  
 

Фетько 
Тетяні Володимирівні 
 

- секретарю Сухобалківської сільської ради 
Доманівського району Миколаївської області 

Ткаченко 
Ірині Володимирівні 

- директору Олександродарського сільського 
будинку культури Фрунзенської сільської ради 
Доманівського району Миколаївської області. 

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

територій від надзвичайних ситуацій, високий професіоналізм, сумлінне  
виконання  службових обов’язків, активну життєву позицію оголосити Подяку 
обласної ради: 

 
Бабенку  
Павлу Павловичу 

- прапорщику служби цивільного захисту, 
старшому водію 28-ї державної пожежно-
рятувальної частини головного управління 
Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Миколаївській області 
 

Лаврику  
Василю Миколайовичу 

- сержанту служби цивільного захисту, 
пожежному-рятувальнику 18-ї державної 
пожежно-рятувальної частини головного 
управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Миколаївській 
області 
 

Тодорову 
Сергію Леонідовичу  

- старшині служби цивільного захисту, водію 
23-ї державної пожежно-рятувальної частини 
головного управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у 
Миколаївській області. 

 
9. За вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики, високий 

професіоналізм, багаторічну працю, сумлінне виконання службових обов’язків, 
активну життєву позицію  оголосити Подяку обласної ради: 
 
Горбатюку 
Дмитру Станіславовичу 

- електрогазозварнику господарства тепло-
водопостачання служби енергозабезпечення 
та тепловодопостачання філії "Октябрьск" 
державного підприємства "Адміністрація  
морських портів України". 
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10. За  вагомий особистий внесок у реалізацію єдиної державної політики 
у сфері виконання кримінальних покарань, високий професіоналізм, 
багаторічну працю, сумлінне виконання службових обов’язків, активну життєву 
позицію оголосити Подяку обласної ради: 
 
Дучці 
Володимиру 
Володимировичу 

- капітану внутрішньої служби, старшому 
інспектору по роботі з персоналом 
Первомайського міськрайонного відділу 
кримінально-виконавчої інспекції управління 
Державної пенітенціарної служби України в 
Миколаївській області 
 

Ковальчук 
Лілії Володимирівні 
 

- капітану внутрішньої служби, заступнику 
начальника Вознесенського міськрайонного 
відділу кримінально-виконавчої інспекції 
управління Державної пенітенціарної служби 
України в Миколаївській області 
 

Слюсарь 
Ользі Юріївні 

- прапорщику внутрішньої служби, молодшому 
інспектору відділу охорони Снігурівської 
виправної колонії (№5) управління Державної 
пенітенціарної служби України в 
Миколаївській області 
 

Кравченко 
Оксані Миколаївні 

- начальнику відділу - головному бухгалтеру 
фінансового відділу Миколаївського слідчого 
ізолятора. 

 
11. За вагомий особистий внесок у становлення та розвиток державної 

служби зайнятості, виконання завдань, пов`язаних з реалізацією політики 
зайнятості в Україні, високий професіоналізм, активну життєву позицію  
оголосити Подяку обласної ради: 
 
Кадировій  
Аллі Іванівні 

- провідному фахівцю з питань зайнятості 
відділу надання соціальних послуг 
Корабельного районного центру зайнятості 
Миколаївської області 
 

Руденко 
Людмилі Іванівні 

- провідному фахівцю з питань зайнятості 
відділу організації працевлаштування 
населення Інгульського районного центру 
зайнятості Миколаївської області. 
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12. За вагомий особистий внесок у підвищення духовного здоров'я 

суспільства, розвиток ветеранського руху на Миколаївщині, турботу про 
спадкоємність поколінь, патріотичне виховання молоді, активну життєву 
позицію оголосити Подяку обласної ради: 
 
Арановичу 
Олександру Йосиповичу 
 

- учаснику бойових дій Другої світової війни,  
м.Миколаїв 

Боровику  
Валентину Івановичу 

- учаснику Другої світової війни, ветерану 
праці, активісту ветеранського руху 
Врадіївського району Миколаївської області 
 

Кучер 
Надії Василівні 

- голові первинної організації ветеранів 
с.Білоусівка Вознесенського району 
Миколаївської області 
 

Непомнящому 
Віктору Порфирійовичу 

-  учаснику бойових дій Другої світової війни, 
активісту ветеранського руху Єланецького 
району Миколаївської області 
 

Ткачу 
Володимиру Петровичу 

- дитині війни, ветерану праці, активісту 
ветеранського руху Веселинівського району 
Миколаївської області. 

 
13. За вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського та 

благодійницького руху на Миколаївщині, багатогранну і безкорисну діяльність, 
спрямовану на моральну та матеріальну підтримку бійців АТО та Збройних Сил 
України, активну життєву і громадську позицію оголосити Подяку обласної 
ради: 
 
Людмилі Луняці 
 

- волонтеру 

Тамілі Луняці 
 

- волонтеру 

Максиму Олейнику 
 

- волонтеру 

Олександру  Діордієву 
 

- волонтеру 

Ірині Тангаровій 
 

- волонтеру 

Вікторії Сокрут 
 

- волонтеру 

Алевтині Асташкіній 
 

- волонтеру 

Тетяні Тюріній - волонтеру 
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Вікторії Кришталь 
 

- волонтеру 

Юлії Немлій 
 

- волонтеру 

Вірі Радчук 
 

- волонтеру 

Олені Семенді 
 

- волонтеру 

Тамарі Сапіній - волонтеру. 
 

14. За вагомий особистий внесок у розвиток дружби і співробітництва 
між представниками ромських національностей, які проживають на території 
області, благодійну та миротворчу діяльність, високий професіоналізм, активну 
громадську позицію оголосити Подяку обласної ради Юрковському 
Володимиру Олександровичу, голові Миколаївського обласного товариства 
ромів "Романи бахт". 
 
 
 
 
 
Голова обласної ради               В.В.Москаленко 


