
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
Від 25 липня 2018 року Миколаїв № 130-р 

 
 

 

Про нагородження з нагоди  

професійного свята – Дня працівників  

ветеринарної  медицини 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 

держпродспоживслужби 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 розвиток ветеринарної медицини 

Миколаївської області, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 

активну життєву позицію та з нагоди професійного свята – Дня працівників 

ветеринарної медицини України нагородити Почесною грамотою обласної 

ради: 

 

БРАНІЦЬКОГО 

Петра Петровича 

- провідного лікаря ветеринарної медицини 

відділу по незаразним хворобам та неплідності 

у тварин Березнегуватської районної державної 

лікарні ветеринарної медицини 

 

ГУСЄВА 

Віктора Михайловича 

- провідного лікаря ветсанексперта – офіційного 

лікаря Миколаївської міської державної лікарні 

ветеринарної медицини 

 

ЗЕЛІНСЬКОГО 

Анатолія Олександровича 

- начальника Казанківської районної державної 

лікарні ветеринарної медицини – лікаря 

ветеринарної медицини 
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КЛІМЕНКО 

Валентину Павлівну 

- завідуючу Синюхобрідською ветеринарною 

дільницею Первомайської районної державної 

лікарні ветеринарної медицини 

 

МАКУШЕНКА 

Володимира Леонідовича 

- головного спеціаліста відділу державного 

контролю управління безпечності харчових 

продуктів та ветеринарної медицини головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Миколаївській області 

 

НАЛІВКА 

Романа Володимировича 

- провідного лікаря ветеринарної медицини – 

епізоотолога протиепізоотичного відділу 

Новоодеської районної державної лікарні 

ветеринарної медицини 

 

ПРИЩЕНКА 

Олега Олександровича 

- головного спеціаліста відділу безпечності 

харчових продуктів управління безпечності 

харчових продуктів та ветеринарної медицини 

головного управління Держпродспоживслужби 

в Миколаївській області 

 

РУДКОВСЬКУ 

Тетяну Михайлівну 

- заступника начальника управління, начальника 

відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Доманівського 

міжрайонного управління головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Миколаївській області 

 

СОБОЛЕНКА 

Олександра Вікторовича 

- фельдшера ветеринарної медицини 

Веселинівської районної державної лікарні 

ветеринарної медицини 

 

ЯКУБОВИЧ 

Наталію Валеріївну 

- провідного лікаря ветеринарної медицини 

патоморфологічного відділу Миколаївської 

регіональної державної лабораторії 

ветеринарної медицини. 

 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради                  В.МОСКАЛЕНКО 

 


