
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

 
07 березня 2018 року Миколаїв № 33-р 

 
 

 

 
 

Про нагородження з нагоди професійного 
свята - Дня  працівників житлово-  

комунального господарства та побутового  
обслуговування населення 

 

 

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 управління житлово-
комунального господарства облдержадміністрації, згідно з підсумками розгляду 

Комісії Миколаївської обласної ради з питань нагородження Почесною 

грамотою обласної ради та Подякою обласної ради та з нагоди професійного 
свята - Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового 

обслуговування  населення: 
 

 1. За вагомий особистий внесок у справу забезпечення  стабільної роботи  
об'єктів житлово-комунального господарства Миколаївської області, високий  

професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, активну життєву позицію  
нагородити Почесною грамотою обласної ради: 

 

Білоусову   

Наталю Семенівну 

- начальника трамвайного депо №1 

комунального підприємства Миколаївської 

міської ради "Миколаївелектротранс" 
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Кардаша   

Юрія Володимировича 

- слюсаря-механіка комунального 

підприємства Миколаївської міської ради 
"Експлуатаційне лінійне управління 

автодоріг" 
 

Костирєва   

Сергія Вікторовича 

- водія комунального підприємства 

Миколаївської міської ради 

"Миколаївкомунтранс" 

 
Манжос   

Олену  Борисівну 

- двірника дільниці №1 товариства з 

обмеженою відповідальністю  
"Центральний 1",  м. Миколаїв 

 

Попова  
Віталія  Івановича 

- слюсаря-сантехніка служби з 
обслуговування внутрішньобудинкових 

мереж комунального підприємства 
"Теплопостачання та водо-каналізаційне 

господарство" Южноукраїнської міської 
ради  

 
Чудієвича   

Михайла Степановича 

- оператора бювету Єланецького селищного 

комунального підприємства 

"Єланецьводопостач" Єланецького району 

 

Шинкарука  
Володимира 

Володимировича 

- начальника району теплових мереж №2 
обласного комунального підприємства 

"Миколаївоблтеплоенерго".  

 
 2. За вагомий особистий внесок у  справу забезпечення  стабільної роботи  

об'єктів житлово-комунального господарства Миколаївської області, високий  
професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, активну життєву позицію  

оголосити Подяку обласної ради: 

 
Зайвому   

Олександру Анатолійовичу 

- головному механіку комунального 

підприємства "Санітарна очистка міста"  
Вознесенської міської ради  

 
Нічук   

Валентині Олександрівні 

- двірнику ЖЕК-16 житлово-комунального 

підприємства Миколаївської міської ради 

"Південь" 

 

Пацулі   
Надії  Петрівні 

- директору житлово-комунального 
підприємства Миколаївської міської ради 

"Прибужжя" 
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Процаку   

Олександру 

Володимировичу 
 

- першому заступнику міського голови  

Баштанської міської ради 

Рожко   
Ганні  Володимирівні 

- психологу державного закладу "Миколаївське 
вище професійне училище технологій та 

дизайну", м. Миколаїв 
 

Троян   

Тетяні  Дмитрівні 

- начальнику управління житлово-

комунального господарства Первомайської 
міської ради. 

 
 

 

 
 

 
Голова обласної ради                     В.В.Москаленко 


