
 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
25 червня 2018 року Миколаїв № 112-р 

 
 

 

Про нагородження до Дня  

Конституції 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 Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Миколаївській області, Миколаївської обласної організації ветеранів України, 

головного управління Пенсійного фонду України у Миколаївській області,               

ДП НАЕК "Енергоатом" ВП "Южноукраїнська АЕС", Миколаївського 

обласного центру зайнятості, апеляційного суду Миколаївської області, 

департаменту соціального захисту населення  облдержадміністрації, районних 

рад, райдержадміністрацій, згідно з підсумками розгляду Комісії Миколаївської 

обласної ради з питань нагородження Почесною грамотою обласної  ради та 

Подякою обласної ради та з нагоди  22-ї річниці Конституції України: 

 

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

демократичної, соціальної та правової держави, сумлінне і бездоганне служіння 

українському народові, високий професіоналізм, активну життєву позицію  

нагородити Почесною грамотою обласної ради: 

 

Андрусенко 

Ірину Вікторівну 

 

- головного спеціаліста відділу забезпечення 

діяльності судової палати у кримінальних 

справах апеляційного суду Миколаївської 

області 
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Бодрову 

Олену Олександрівну  

 

- начальника управління Державної 

казначейської служби України у 

Миколаївському районі Миколаївської 

області 
 

Борця 

Миколу Миколайовича 

 

- тренера-викладача з боксу вищої категорії 

комплексу культурно-спортивних споруд 

"Олімп" ДП НАЕК "Енергоатом"  

 ВП "Южноукраїнська АЕС" 
 

Бублик 

Наталію Павлівну 

 

- першого заступника начальника 

Вознесенського об'єднаного управління 

Пенсійного фонду України Миколаївської 

області 
 

Галатонову 

Людмилу Петрівну 

 

- старшого адміністратора оздоровчо-

реабілітаційного комплексу "Іскра" 

ДП НАЕК "Енергоатом"  

ВП "Южноукраїнська АЕС" 

 

Коганову 

Ганну Михайлівну 

 

- помічника судді апеляційного суду 

Миколаївської області 

Крамаренко 

Людмилу Станіславівну 

 

- головного спеціаліста відділу забезпечення 

автоматизованого розподілу судових справ та 

діловодства апеляційного суду Миколаївської 

області 

 

Литвиненко 

Тетяну Володимирівну 

 

- завідувача сектору внутрішнього аудиту 

Миколаївського обласного центру зайнятості 

Мансарлійську 

Марину Олександрівну 

 

- начальника відділу фінансового забезпечення 

Миколаївського обласного центру зайнятості 

Пластамака 

Миколу Васильовича 

 

- слюсаря-ремонтника 5-го розряду групи 

спецпральні цеху дезактивації  

ДП НАЕК "Енергоатом"  

ВП "Южноукраїнська АЕС" 

 

Сєрікову 

Анастасію Валеріївну 

 

- помічника судді апеляційного суду 

Миколаївської області 

Сліпченко 

Ганну Миколаївну 

 

- заступника начальника Первомайського 

об'єднаного управління Пенсійного фонду 

України Миколаївської області. 
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Шульгу 

Олександра Васильовича 

- професора, доктора фізико-математичних 

наук, директора науково-дослідного інституту 

"Миколаївська астрономічна обсерваторія". 

 

2. За  вагомий особистий внесок у справу цивільного захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій, високий професіоналізм, сумлінне та 

бездоганне виконання службових обов'язків, активну життєву позицію 

нагородити Почесною грамотою обласної ради: 

 

Головка  

Олександра 

Олександровича  

- старшого прапорщика служби цивільного захисту, 

командира відділення 21-ої державної пожежно-

рятувальної частини головного управління 

Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Миколаївській області 

 

Кучера 

Валерія Вікторовича  

- прапорщика служби цивільного захисту, 

командира відділення 16-ї державної пожежно-

рятувальної частини головного управління 

Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Миколаївській області 

 

Овчаренка  

Сергія Валентиновича  

- прапорщика служби цивільного захисту, 

командира відділення-водія 12-ї державної 

пожежно-рятувальної частини головного 

управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Миколаївській області 

 

Терещенка   

Олександра 

Анатолійовича 

- старшину служби цивільного захисту, водія 10-ї 

державної пожежно-рятувальної частини 

головного управління Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. 

 

3. За  вагомий особистий внесок у вирішення проблем соціального 

захисту громадян України, зразкове виконання службових обов’язків, сумлінне 

і бездоганне служіння українському народові, високий професіоналізм, активну 

життєву позицію  нагородити Почесною грамотою обласної ради: 

 

Афанасьєву        

Віту Вікторівну 

- завідувача відділення організації надання 

адресної натуральної та грошової допомоги 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

Братської районної ради 
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Бараннікову  

Вікторію Василівну 

- завідувача сектору автоматизованої обробки 

інформації та контролю за виплатами 

управління соціального захисту населення 

Кривоозерської районної державної 

адміністрації 
 

Бердюгіну  

Тетяну Андріївну 

- завідуючу господарством комунального 

закладу "Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)          

м. Южноукраїнська" 
 

Вербу                       

Любов Миколаївну 

 

- соціального працівника 1-ої категорії центру 

реінтеграції бездомних громадян, м.Миколаїв 

Веровенко  

Валентину Олексіївну 

- завідувача сектору прийняття рішень відділу 

соціальних виплат та компенсацій управління 

соціального захисту населення Вітовської 

районної державної адміністрації 
 

Гачук  

Галину Олександрівну 

- організатора культурно-дозвіллєвої діяльності 

2-ої категорії відділення денного перебування 

комунальної установи "Територіальний центр 

соціального обслуговування  

м. Вознесенська" 
  

Гончаренко  

Валентину Василівну 

- соціального працівника відділення денного 

перебування територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Миколаївського району 

Миколаївської області 
 

Дениско  

Світлану Григорівну 

- начальника відділу бухгалтерського обліку, 

головного бухгалтера управління соціального 

захисту населення Баштанської районної 

державної адміністрації 

 

Дереха  

Сергія Михайловича 

- завідувача відділення соціальної допомоги 

вдома територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

Вітовського району Миколаївської області 

 

Діцуленко  

Олену Іванівну 

- головного спеціаліста сектору прийому 

громадян відділу державних соціальних 

гарантій та компенсацій управління 

соціального захисту населення Первомайської 

міської ради 
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Захарченко  

Ірину Миколаївну 

- головного спеціаліста з контролю за 

правильністю призначення та виплати пенсій 

відділу персоніфікованого обліку пільгової 

категорії населення управління соціального 

захисту населення Новоодеської районної 

державної адміністрації 
 

Крижановську  

Ларису Борисівну 

- директора Первомайського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
 

Купко  

Ольгу Миколаївну 

- соціального робітника відділення соціальної 

допомоги вдома територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) м. Первомайська 
 

Лемешеву  

Оксану Валеріївну 

- бухгалтера територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Березнегуватського  

району Миколаївської області 
 

Лісову  

Раїсу Володимирівну  

- соціального робітника відділення соціальної 

допомоги вдома територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Єланецького району 

Миколаївської області 

 

Михайленко  

Валентину Олександрівну 

- начальника-головного бухгалтера відділу 

бухгалтерського обліку та звітності 

управління соціального захисту населення 

Веселинівської районної державної 

адміністрації 

 

Піскову  

Світлану Феодосіївну 

- соціального робітника відділення соціальної 

допомоги вдома територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Снігурівського району 

Миколаївської області 

 

Проценко  

Олену Вікторівну 

- інспектора з кадрів комунального закладу 

"Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

Новобузької районної ради 

 

Сібірьову  

Жанну Володимирівну 

- молодшу медичну сестру-санітарку- 

роздавальницю Первомайського 

психоневрологічного інтернату 
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Ткаченка  

Ігоря Івановича  

- начальника відділу з питань праці та 

зайнятості населення управління соціального 

захисту населення Вознесенської районної 

державної адміністрації 
 

Філонову  

Олену Миронівну 

- заступника директора департаменту – 

начальника відділу праці департаменту 

соціальних питань та охорони здоров’я 

Южноукраїнської міської ради. 

 

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

демократичної, соціальної та правової держави, активну життєву позицію  

оголосити Подяку обласної ради: 

 

Бутовій 

Алісі Сергіївні 

 

- дитині війни, голові первинної організації 

ветеранів с.Мішково-Погорілове Вітовського 

району Миколаївської області 
 

Дериведмідю 

Дмитру Юхимовичу 
 

- учаснику бойових дій у роки Другої світової 

війни, ветерану праці 

Крохмаль 

Ользі Григорівні 

 

- голові первинної організації ветеранів 

Криничанської селищної ради Миколаївського 

району, ветерану праці 
 

Натальчишиній 

Людмилі Андріївні 

 

- члену президії Кривоозерської районної 

організації ветеранів, ветерану праці 

Топору 

Миколі Федоровичу 

- дитині війни, голові первинної організації 

ветеранів с.Крива Пустош Братського району 

Миколаївської області. 
 

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

демократичної, соціальної та правової держави, активну життєву позицію  

оголосити Подяку обласної ради: 

 

Ніколаєву  

Михайлу Олеговичу 

 

- виконуючому обов'язки директора 

Миколаївського Палацу спорту (філія) 

Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України. 

 

 

 

 

Голова обласної ради              В.В.Москаленко 

 


