
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

 
18 червня 2018 року Миколаїв № 106-р 

 
 
 

 

Про нагородження з нагоди  

Дня Національної поліції 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 

Національної поліції в Миколаївській області, згідно з підсумками розгляду 

Комісії Миколаївської обласної ради з питань нагородження Почесною 

грамотою обласної  ради та Подякою обласної ради: 

 

За вагомий особистий внесок у підтримку законності та правопорядку на 

території Миколаївської області, сумлінне виконання службових обов’язків, 

активну життєву позицію та з нагоди професійного свята – Дня Національної 

поліції України нагородити Почесною грамотою обласної ради: 

 

Горбова  

Дмитра Юрійовича 

- сержанта поліції, молодшого інспектора - 

кінолога кінологічного центру головного 

управління Національної поліції  

в Миколаївській області  

 

Марченка  

Володимира Аркадійовиа 

- старшого сержанта поліції, поліцейського 

взводу № 1 роти поліції особливого 

призначення головного управління 

Національної поліції в Миколаївській 

області  
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Степанова  

Дмитра Андрійовича 

- лейтенанта поліції, слідчого слідчого відділу 

Заводського відділу поліції головного 

управління Національної поліції в 

Миколаївській області  

 

Стороженка  

Павла Миколайовича 

- підполковника поліції, заступника 

начальника управління - начальника відділу 

озброєння управління логістики та 

матеріально-технічного забезпечення 

головного управління Національної поліції в 

Миколаївській області  

 

Хіль  

Вікторію Сергіївну 

- капітана поліції, інспектора сектору 

моніторингу Врадіївського відділу поліції 

головного управління Національної поліції в 

Миколаївській області  

 

Чеботарьова  

Євгена Валерійовича 

- сержанта поліції, поліцейського взводу № 4 

роти патрульної служби поліції особливого 

призначення "Миколаїв" головного 

управління Національної поліції  

в Миколаївській області 

 

Чернегу  

Максима Олександровича 

- майора поліції, оперуповноваженого відділу 

кримінальної розвідки головного управління 

Національної поліції в Миколаївській 

області  

 

Шевченко  

Ольгу Миколаївну 

- майора поліції, старшого 

оперуповноваженого відділу боротьби зі 

злочинами, пов’язаними з торгівлею 

людьми, головного управління Національної 

поліції в Миколаївській області. 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради                      В.В.Москаленко 

 

 

 

 

 


