
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

 
20 лютого 2018 року Миколаїв № 25-р 

 
 
Про нагородження представників 

Миколаївської обласної комунальної  

комплексної дитячо-юнацької спортивної школи  
 

 

На підставі частини сьомої статті 55 та статті 56 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 

Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної 

школи, згідно з підсумками розгляду Комісії Миколаївської обласної ради з 

питань нагородження Почесною грамотою обласної  ради та Подякою обласної 

ради: 
 

1. За вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту на 
Миколаївщині, підвищення іміджу області в Україні та на міжнародній арені,  

участь в організації спортивно-масових заходів, наполегливість і 
самовідданість, активну життєву позицію нагородити Почесною грамотою 

обласної ради: 
 

Куніну 
Євгенію Геннадіївну  

 

- старшого інструктора-методиста, тренера-
викладача вищої категорії  з бадмінтону 

Миколаївської обласної комунальної 

комплексної дитячо-юнацької спортивної 
школи  

 
Пойду 

Дар'ю Володимирівну 
 

- майстра спорту України з бадмінтону, члена 

національної збірної команди України, 
ученицю-спортсменку  

 

Черноморову 
Софію Григорівну 

 

- ученицю-спортсменку Миколаївської обласної 
комунальної комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи відділення бадмінтону. 
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2. За вагомий особистий вклад у розвиток фізичної культури і спорту на 

Миколаївщині, підвищення іміджу області в Україні та на міжнародній арені, 
участь в організації спортивно-масових заходів, наполегливість і 

самовідданість, активну життєву позицію оголосити Подяку обласної ради: 
 

Деремешку 
Богдану Сергійовичу 

 

- майстру спорту України з бадмінтону, члену 
національної збірної команди України, учню-

спортсмену Миколаївської обласної 

комунальної комплексної дитячо-юнацької 
спортивної школи відділення бадмінтону 

 
Калініченку 

Ігорю Володимировичу 
 

- майстру спорту України з бадмінтону, члену 

національної збірної команди України, учню-
спортсмену Миколаївської обласної 

комунальної комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи відділення бадмінтону 

 

Леонт'євій 
Ларисі Володимирівні 

- члену батьківського комітету Миколаївської 
обласної комунальної комплексної дитячо-

юнацької спортивної школи відділення 
бадмінтону 

 
Рожкову 

Володимиру Сергійовичу 

- майстру спорту України з бадмінтону, члену 

національної збірної команди України, учню-

спортсмену Миколаївської обласної 
комунальної комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи відділення бадмінтону. 
 

 
 

 

 
 

Перший заступник  
голови обласної ради                                  І.В.Кухта 

 
 


