
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

 
15 червня 2018 року Миколаїв № 101-р 

 
 

 

Про оголошення Подяки обласної ради 

учасникам Х обласного пісенно-літературного 

авторського конкурсу "Перлини півдня" 

 

 

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 громадської організації 

"Миколаївська обласна організація всеукраїнської організації  "Союз осіб з 

інвалідністю України", згідно  з підсумками розгляду Комісії Миколаївської 

обласної ради з питань нагородження Почесною грамотою обласної ради та 

Подякою обласної ради: 
 

За вагомий особистий внесок у розвиток та збагачення культурної 

спадщини Миколаївського краю, проявлену майстерність у пісенно-

літературних видах мистецтва та активну участь в Х обласному авторському 

конкурсі художньої творчості серед осіб з інвалідністю „Перлини півдня” 

оголосити Подяку обласної ради: 

 

Акопяну  

Андрію Дюрасовичу 

- особі з інвалідністю ІІІ групи з дитинства, 

працівнику житлово-комунального 

господарства Веснянської ОТГ,  

Миколаївський район 

 

Багнюк  

Вірі Якимівні 

- особі з інвалідністю ІІІ групи загального 

захворювання, вчителю Новокиївської  

ЗОШ І-ІІІ ступенів Снігурівського району, 

учасниці І-Х конкурсів художньої творчості 
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серед осіб з інвалідністю "Перлини півдня",  

активісту громадської організації "Снігурівська 

районна організація ВОІ "СОІУ" 

 

Бирзул 

Валентині В’ячеславівні 

- особі з інвалідністю І групи загального 

захворювання, активній учасниці художньої 

самодіяльності с. Троїцьке,  члену 

літературного об’єднання "Пошук",  учасниці 

І-Х конкурсів художньої творчості серед осіб 

з інвалідністю "Перлини півдня",  активісту 

громадської організації „Новоодеська районна 

організація ВОІ "СОІУ" 

 

Видашенко  

Зої Яківні 

- особі з інвалідністю ІІ групи загального 

захворювання, ветерану праці, відміннику 

народної освіти, учаснику літературного 

об’єднання „Пошук” Новоодеського району, 

переможниці творчого конкурсу "Римоване 

слово" 

 

Возану  

Сергію Івановичу 

- особі з  інвалідністю ІІІ групи загального 

захворювання, художньому керівнику 

Пересадівського будинку культури 

Вітовського району, активісту громадської 

організації "Вітовська районна організація  

ВОІ "СОІУ" 

 

Донченку 

Миколі Леонідовичу 

- особі з інвалідністю ІІІ групи загального 

захворювання, художньому керівнику 

інструментального ансамблю "Троїсті музики", 

учаснику І-Х конкурсів художньої творчості 

серед осіб з інвалідністю "Перлини півдня",  

активісту громадської організації  "Єланецька 

районна організація ВОІ "СОІУ" 

 

Замчак  

Надії Олександрівні 

- особі з інвалідністю ІІІ групи загального 

захворювання, дипломанту Національного 

фестивалю народної творчості   

„Сорочинський ярмарок”, м. Первомайськ 

 

Кирилюку  

Юрію Олексійовичу 

- особі з інвалідністю ІІ групи загального 

захворювання, переможцю районного 

конкурсу "Вчитель року" та обласного 

конкурсу "Кращий за професією" серед 

спеціалістів соціального захисту населення,  
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члену президії громадської організації 

„Казанківська районна організація ВОІ "СОІУ" 

 

 

Матвієнко  

Любові Миколаївні 

- особі з інвалідністю ІІ групи загального 

захворювання, члену Національної Спілки 

журналістів України, ветерану праці, члену 

Новобузької районної ради ветеранів, учасниці 

І-Х конкурсів художньої творчості серед осіб  

з інвалідністю "Перлини півдня" 

 

Романенку  

Івану Петровичу 

- особі з інвалідністю  ІІІ групи загального 

захворювання, учаснику художньої 

самодіяльності району, члену президії   

громадської організації „Братська районна 

організація ВОІ "СОІУ" 

 

Скорняковій  

Лідії Григорівні 

- особі з інвалідністю І групи з дитинства, 

активістці громадської організації 

„Вознесенська міська організація ВОІ "СОІУ" 

 

Сорокопуду  

Павлу Петровичу 

- особі з інвалідністю І групи загального 

захворювання, Баштанський район 

 

Узунову  

Юрію Анатолійовичу 

- особі з  інвалідністю ІІІ групи загального 

захворювання, ветерану праці, учаснику 

літературної студії „Колібрі”, учаснику І-Х 

конкурсів художньої творчості серед осіб з 

інвалідністю "Перлини півдня",  активісту 

громадської організації „Южноукраїнська 

міська організація ВОІ "СОІУ" 

 

Хілівнюк  

Лідії Трифонівні 

- особі з інвалідністю ІІІ групи загального 

захворювання, члену літературного об’єднання  

„Соняшник”, позаштатному кореспонденту 

газети „Нове життя" Арбузинського району. 

          

 

 

 

 

Голова обласної ради                      В.В.Москаленко 
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