
 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
19 червня 2018 року Миколаїв № 107-р 

 

 
 

Про нагородження  з нагоди  

Дня державної служби 

 

 

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 

райдержадміністрацій, департаменту соціального захисту населення 

Миколаївської облдержадміністрації, служби у справах дітей 

облдержадміністрації, Міжрегіонального управління Національного агентства 

України з питань державної служби в Одеській, Миколаївській та Херсонській 

областях, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі, Миколаївського 

обласного центру зайнятості, управління капітального будівництва 

облдержадміністрації, департамент освіти і науки   облдержадміністрації, 

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 100-річчя запровадження Дня державної служби: 

 

 1. За вагомий особистий внесок у становлення, розвиток і зміцнення 

державної служби України, наполегливу працю і високий професіоналізм, 

самовіддане служіння обраній справі, зразкове виконання службових обов'язків, 

активну життєву позицію нагородити Почесною грамотою обласної ради: 

 

Бондаренка 

Руслана Олександровича 

 

- головного спеціаліста відділу фінансово-

економічного аналізу матеріального 

забезпечення та кадрової роботи управління 

агропромислового розвитку Врадіївської 

районної державної адміністрації 
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Бошкову  

Ганну Миколаївну 

- головного спеціаліста відділу 

персоніфікованого обліку пільгових категорій 

населення управління соціального захисту 

населення Казанківської районної державної 

адміністрації 

 

Васюкова  

Павла Анатолійовича 

- заступника начальника відділу праці та 

роботи з персоналом управління соціального 

захисту населення Вітовської районної 

державної адміністрації 

 

Волошанівського 

Ігоря Мироновича 

 

- керівника апарату Кривоозерської районної 

державної адміністрації 

 

Горбенка 

Сергія Миколайовича 

 

- начальника відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального 

господарства, розвитку інфраструктури та з 

питань цивільного захисту Арбузинської 

районної державної адміністрації, головного 

архітектора Арбузинського району 

 

Дигало 

Євгенію Володимирівну 

 

- начальника відділу з організаційних питань та 

управління персоналом апарату Снігурівської 

районної державної адміністрації 

 

Зіменко 

Ольгу Миколаївну 

 

- керівника апарату Арбузинської районної 

державної адміністрації 

Калушку  

Світлану Іванівну 

- головного спеціаліста відділу з соціальних 

послуг управління соціального захисту 

населення Баштанської районної державної 

адміністрації 

 

Кірчанову 

Олену Михайлівну 

 

- головного спеціаліста Міжрегіонального 

управління Національного агентства України 

з питань державної служби в Одеській, 

Миколаївській та Херсонській областях, 

Автономній Республіці Крим та 

м.Севастополі 

 

Кондратьєву  

Світлану Анатоліївну 

- головного спеціаліста відділу 

персоніфікованого обліку пільгової категорії 

громадян управління соціального захисту 

населення Снігурівської районної державної 

адміністрації 
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Корнієнко 

Ірину Володимирівну 
 

- керівника апарату Новобузької районної 

державної адміністрації 

Кулик  

Ірину Вікторівну  

- начальника управління соціального захисту 

населення Вітовської районної державної 

адміністрації 
 

Литвиненко 

Тетяну Володимирівну 
 

- завідувача сектору внутрішнього аудиту 

Миколаївського обласного центру зайнятості 

Ліснічук  

Тетяну Олександрівну 

 

- начальника управління соціального захисту 

населення Єланецької районної державної 

адміністрації 
 

Лунгол 

Галину Григорівну 

 

- керівника апарату Новоодеської районної 

державної адміністрації 
 

Лусту 

Людмилу Олександрівну 

 

- головного спеціаліста сектору по роботі з 

персоналом, організаційно-контрольної 

роботи та звернень громадян управління 

житлово-комунального господарства обласної 

державної адміністрації 

 

Максютенко  

Олену Миколаївну 

- керівника апарату Доманівської районної 

державної адміністрації 

 

Мансарлійську 

Марину Олександрівну 
 

- начальника відділу фінансового забезпечення 

Миколаївського обласного центру зайнятості 

Михайлову  

Валентину Іванівну 

- начальника фінансового управління 

Веселинівської районної державної 

адміністрації 
 

Олійник 

Ірину Валентинівну 

 

- головного спеціаліста з питань управління 

персоналом управління містобудування та 

архітектури облдержадміністрації 

 

Тафтай 

Наталю Валеріївну 

 

- начальника відділу інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю апарату 

Первомайської районної державної 

адміністрації 
 

Твердохліб  

Катерину Василівну  

- заступника начальника відділу управління 

персоналом, організаційної та 

адміністративно-господарської роботи 

управління капітального будівництва 

обласної державної адміністрації 
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Тоцьку 

Аллу Вікторівну 

 

- головного спеціаліста відділу роботи із 

зверненнями громадян апарату Миколаївської 

обласної державної адміністрації 

 

Харченко  

Олену Іванівну 

- начальника відділу економічного розвитку і 

торгівлі Доманівської районної державної 

адміністрації 

 

Холявко  

Валентину Леонідівну  

- завідувача архівного сектору Миколаївської 

районної державної адміністрації 

 

Хрущ  

Наталю Петрівну 

- начальника відділу кадрової та канцелярської 

роботи управління науки, координації 

діяльності вищої та професійно-технічної 

освіти і кадрового забезпечення департаменту 

освіти і науки Миколаївської обласної 

державної адміністрації 

 

Цимбалисту 

Лілію Андріївну 

 

- керівника апарату Березнегуватської районної 

державної адміністрації 

 

Шапрана 

Юрія Валерійовича 

 

- начальника відділу забезпечення діяльності 

центру надання адміністративних послуг 

Березанської районної державної 

адміністрації 

 

Шапошнік 

Ганну Олександрівну 

- головного спеціаліста з юридичних питань 

служби у справах дітей Миколаївської 

обласної державної адміністрації 

 

Шевченко 

Світлану Павлівну 

 

- керівника апарату Очаківської районної 

державної адміністрації 

Якимчук  

Ніну Іванівну 

- начальника управління соціального захисту 

населення Баштанської районної державної 

адміністрації. 

 

2. За вагомий особистий внесок у становлення, розвиток і зміцнення 

державної служби України, наполегливу працю і високий професіоналізм, 

самовіддане служіння обраній справі, зразкове виконання службових обов'язків, 

активну життєву позицію оголосити Подяку обласної ради: 

 

Дяченку 

Сергію Павловичу 

 

- начальнику відділу ведення Державного 

реєстру виборців апарату Казанківської 

районної державної адміністрації 
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Силенку 

Андрію Анатолійовичу 

 

- заступнику начальника управління 

соціального захисту населення Братської 

районної державної адміністрації 

 

Химулі 

Ніні Володимирівні 

 

- начальнику відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального 

господарства, розвитку інфраструктури та з 

питань цивільного захисту Казанківської 

районної державної адміністрації. 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради              В.В.Москаленко 

 

 

 


