
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
Від 23 серпня 2018 року Миколаїв № 147-р 

 
 

 

 

Про нагородження до 

Дня незалежності 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 ініціативу голови обласної 

ради, клопотання головного управління  Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, Миколаївської обласної 

організації ветеранів України, районних державних адміністрацій, районних 

рад, міських рад, начальника Херсонського прикордонного загону Азово-

Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби 

України, департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, 

Мар'ївської сільської ради Баштанського району, Миколаївського обласного 

центру зайнятості, регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Миколаївській області, Державної прикордонної служби 

України, головного територіального управління юстиції у Миколаївській 

області, Миколаївської обласної (крайової) організації Народного руху України,  

згідно з підсумками розгляду Комісії Миколаївської обласної ради з питань 

нагородження Почесною грамотою обласної  ради та Подякою обласної ради та 

з нагоди відзначення 27-ї річниці незалежності України: 

 

1. НАГОРОДИТИ Почесною грамотою обласної ради за вагомий 

особистий внесок у розбудову та утвердження української державності, 

соціально-економічний розвиток України, високий професіоналізм, активну 

життєву позицію:  

  

БІРЮК 

Лідію Анатоліївну 

 

- активного громадського діяча, члена 

Миколаївської обласної організації Народного 

руху України 
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ВОЗНЮК  

Наталію Анатоліївну 

 

- директора Михайлівського дошкільного 

навчального закладу Новоодеського району 

Миколаївської області 

 

ГАВРИЛЕНКА 

Олександра Славковича 

 

- депутата Снігурівської районної ради шостого, 

сьомого скликань 

ГАРКУШУ 

Анатолія Миколайовича 

 

- Баловненського сільського голову 

Новоодеського району Миколаївської області 

ДИШЛОВОГО 

Олександра Петровича 

 

- лікаря-хірурга комунального підприємства 

"Комунальне некомерційне підприємство 

Вознесенська багатопрофільна лікарня" 

Вознесенської міської ради 

  

ДІБРОВА 

Олександра Сергійовича 

 

- депутата Снігурівської районної ради сьомого 

скликання, фізичну особу-підприємця 

ДОЛИНОВСЬКУ 

Світлану Олександрівну  

 

- директора Троїцького будинку культури 

Новоодеського району Миколаївської області 

КАПУСТІНУ 

Надію Валентинівну 

 

- начальника відділу систематизації 

законодавства, правової роботи та правової 

освіти Управління державної реєстрації 

нормативно-правових актів, правової роботи 

та правової освіти головного територіального 

управління юстиції у Миколаївській області 

 

КОВТУН 

Вікторію Станіславівну 

 

- начальника відділу економічного розвитку і 

торгівлі Миколаївської райдержадміністрації 

МИРОНОВУ 

Світлану Михайлівну 

- головного спеціаліста сектору мобілізаційної 

роботи апарату Миколаївської 

облдержадміністрації 

 

МІНЯЙЛОВУ 

Любов Григорівну 

 

- начальника відділу статистики та 

прогнозування Миколаївського обласного 

центру зайнятості 

 

НАУМЕЦЬ 

Тетяну Степанівну 

 

- секретаря Першотравневої сільської ради 

Снігурівського району Миколаївської області 

ПАСКАЛОВУ 

Світлану Володимирівну 

 

- начальника відділу житлово-комунального 

господарства та інфраструктури 

Миколаївської райдержадміністрації 
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ХОМИКА  

Василя Ярославовича 

 

- Бузького сільського голову Новоодеського 

району Миколаївської області 

ХОМКА 

Василя Юрійовича 

 

- Афанасіївського сільського голову 

Снігурівського району Миколаївської області 

ЮРЧЕНКО  

Людмилу Ростиславівну 

 

- активного громадського діяча, волонтера 

ЯЦЕНТЮК 

Ольгу Василівну 

 

- лікаря акушера-гінеколога Арбузинської 

Центральної районної лікарні. 

 

 

2. НАГОРОДИТИ Почесною обласної ради за вагомий особистий внесок 

у реалізацію державної політики, вирішення проблем соціального захисту 

громадян, багаторічну працю, високий професіоналізм: 

 

БЕЗЧАСНУ 

Віру Анатоліївну 

 

- провідного фахівця з питань зайнятості 

відділу надання соціальних послуг 

Южноукраїнської міської  філії 

Миколаївського обласного центру 

зайнятості 

 

ЛОЗОВУ 

Світлану Семенівну 

 

- заступника директора – начальника відділу 

надання соціальних послуг Врадіївської 

районної філії Миколаївського обласного 

центру зайнятості 

 

ОСТРОВСЬКУ 

Юлію Сергіївну 

 

- провідного інспектора з питань запобігання 

та виявлення корупції Миколаївського 

обласного центру зайнятості 

 

СИЛЕНКО 

Ольгу Іванівну 

 

- заступника директора – начальника відділу 

надання соціальних послуг Братської 

районної філії Миколаївського обласного 

центру зайнятості 

 

СМОКВІНУ 

Миколу Миколайовича 

- начальника відділу з питань оздоровлення 

дітей управління соціальних гарантій і 

компенсацій загальнообов'язкового 

державного страхування департаменту 

соціального захисту населення 

Миколаївської облдержадміністрації 
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ФІНЬКО 

Тамару Аркадіївну 

 

- практичного психолога Миколаївського 

обласного центру ресоціалізації 

наркозалежної молоді. 

 

3. НАГОРОДИТИ Почесною грамотою обласної ради за вагомий 

особистий внесок у справу цивільного захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій, сумлінне виконання  службових обов’язків, високий 

професіоналізм, активну життєву позицію:  

 

ГОРЖІЄВСЬКОГО 

Олександра Петровича 

- старшого прапорщика служби цивільного 

захисту, старшого водія відділення 

забезпечення 23-ї державної пожежно-

рятувальної частини головного управління 

Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Миколаївській області 

 

КАЗАКОВА 

Віктора Михайловича 

- провідного фахівця відділу організації 

пожежогасіння та роботи з об'єктовими 

підрозділами управління реагування на 

надзвичайні ситуації головного управління 

Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Миколаївській області 

 

МИШАКІНА 

Володимира Олександровича 

- прапорщика служби цивільного захисту, 

командира відділення  12-ї державної 

пожежно-рятувальної частини головного 

управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Миколаївській 

області 

 

РЯБЕНЬКОГО 

Віталія Сергійовича 

- прапорщика служби цивільного захисту, 

командира відділення  9-ї державної 

пожежно-рятувальної частини головного 

управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Миколаївській 

області. 

 

4. НАГОРОДИТИ Почесною грамотою обласної ради за вагомий 

особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі освіти, навчання і 

виховання дітей з особливими потребами:  

 

ДОЛГИХ 

Олексія Олександровича 

- голову громадської організації 

"Миколаївський обласний рух підтримки осіб 

з інвалідністю "СИЛЬНІ РАЗОМ". 
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5. НАГОРОДИТИ Почесною грамотою обласної ради за вагомий 

особистий внесок у зміцнення законності, утвердження української 

державності, соціально-економічний розвиток України, високий 

професіоналізм, активну життєву позицію:  

  

ЗАЙЧЕНКО 

Олену Володимирівну 

 

- заступника начальника відділу забезпечення 

діяльності судової палати у цивільних справах 

апеляційного суду Миколаївської області 

 

ХОДЕНКО 

Ольгу Миколаївну 

 

- начальника відділу забезпечення діяльності 

судової палати у кримінальних справах 

апеляційного суду Миколаївської області 

 

ХОМЕНКО 

Оксану Миколаївну 

 

- начальника Доманівського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного захисту 

головного територіального управління юстиції 

у Миколаївській області 

 

МЕЛЬНИЧЕНКО 

Наталію Анатоліївну 

 

- начальника Первомайського міського відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану 

головного територіального управління юстиції 

у Миколаївській області. 

 

6. ОГОЛОСИТИ Подяку обласної ради за вагомий особистий внесок у 

розбудову та утвердження української державності, соціально-економічний 

розвиток України, високий професіоналізм, активну життєву позицію: 

 

ЄДНІК 

Світлані Миколаївні 

- сестрі медичній загальної практики сімейної 

медицини комунального підприємства 

"Комунальне некомерційне підприємство 

Вознесенський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги" АЗПСМ № 3 

 

ЯРОШИНСЬКОМУ 

Миколі Миколайовичу 

- Сухоєланецькому сільському голові 

Новоодеського району. 

 

7. ОГОЛОСИТИ Подяку обласної за особистий внесок у справу охорони 

державного кордону, захист державного суверенітету та територіальної 

цілісності України, сумлінне виконання службових обов’язків, високий 

професіоналізм, активну життєву позицію: 
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ВЛАДИМАРЕНКО 

Світлані Миколаївні 

- старшому сержанту, техніку-інспектору 

прикордонної служби ІІІ категорії групи зв'язку 

та автоматизованих систем управління 

відділення інспекторів прикордонної служби 

"Очаків" (тип А) відділу прикордонної служби 

"Миколаїв" І категорії (тип Б)  

 

КЛЄМЯТИЧУ 

Олександру Михайловичу 

 прапорщику у відставці, члену організації 

ветеранів-прикордонників Азово-

Чорноморського регіонального управління 

Державної прикордонної служби України 

 

КРАПІВІНІЙ 

Тетяні Леонідівні 

- працівнику, молодшому інспектору 

прикордонної служби ІІ категорії – кухарю 

групи логістики відділення інспекторів 

прикордонної служби "Очаків" (тип В) відділу 

прикордонної служби "Миколаїв" І категорії 

(тип Б). 

 

8. ОГОЛОСИТИ Подяку обласної ради за вагомий особистий внесок у 

реалізацію державної політики, багаторічну працю, сумлінне виконання 

службових обов’язків, високий професіоналізм, активну життєву позицію: 

 

ЖЕРЧЕНКО 

Ірині Сергіївні 

- головному спеціалісту відділу фінансів,  

контрактно-договірної роботи та 

бухгалтерського обліку Вознесенського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

 

ПІСКУНУ 

Віталію Володимировичу 

 

- старшому державному виконавцю 

Новобузького районного відділу державної 

виконавчої служби головного 

територіального управління юстиції у 

Миколаївській області 

 

ТИЩЕНКО 

Ганні Євгенівні 

- начальнику відділу, головному бухгалтеру 

відділу фінансів, контрактно-договірної 

роботи та бухгалтерського обліку Першого 

миколаївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

 

ЧОРНОВАЛЮКУ 

Василю Олександровичу 

 

- начальнику відділу Братського бюро правової 

допомоги Вознесенського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги 
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ЮСУПОВУ 

Олександру Анатолійовичу 

 

- начальнику відділу підтримки та розвитку 

інфраструктури Другого миколаївського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

9. ОГОЛОСИТИ Подяку обласної ради за вагомий особистий внесок у 

реалізацію державної політики, сумлінну працю, активну життєву позицію: 

 

ВОЛКОВУ 

Максиму Віталійовичу 

 

- випускнику 2018 року Баштанської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 1 

Баштанського району Миколаївської області 

 

НИЖНИК 

Наталії Борисівні 

 

- спеціалісту І категорії загального відділу 

Баштанської міської ради, помічнику 

старости села Новоєгорівка Баштанського 

району Миколаївської області. 

 

10. ОГОЛОСИТИ Подяку обласної ради за вагомий особистий внесок у 

підвищення духовного здоров'я суспільства, розвиток ветеранського руху на 

Миколаївщині, турботу про спадкоємність поколінь, патріотичне виховання 

молоді, активну життєву позицію: 

 

БРОННІКОВІЙ 

Любові Петрівні 

 

- директору територіального центру соціального 

обслуговування у Снігурівському районі 

Миколаївської області 

 

ВИШНИВЕЦЬКІЙ 

Вірі Іванівні 

 

- голові первинної сільської Троїцько-

Сафонівської організації ветеранів 

Казанківського району Миколаївської області 

 

КОКОШЕНКО 

Галині Іванівні 

 

- ветерану праці, члену президії організації 

ветеранів Арбузинського району 

Миколаївської області 

 

МЕЖУЄВІЙ 

Валентині Михайлівні 

 

- ветерану праці, відповідальному секретарю 

Доманівської організації ветеранів  

РЕВВО 

Ларисі Миколаївні 

- ветерану праці, члену ради організації 

ветеранів Кривоозерського району 

Миколаївської області. 
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11. ОГОЛОСИТИ Подяку обласної ради за вагомий особистий внесок у 

реалізацію державної політики, вирішення проблем соціального захисту 

громадян, багаторічну працю, високий професіоналізм: 

 

ГОЛОВАЦЬКІЙ 

Ірині Василівні 

 

- головному спеціалісту відділу моніторингу 

оплати та нормування праці управління 

праці та зайнятості департаменту 

соціального захисту населення 

Миколаївської облдержадміністрації 

 

ЗУЄВІЙ 

Ользі Сергіївні 

 

- провідному фахівцю з питань зайнятості 

відділу взаємодії з роботодавцями 

Вознесенської міськрайонної філії 

Миколаївського обласного центру 

зайнятості 

 

КАФТАН 

Оксані Миколаївні 

 

- заступнику начальника управління 

соціального захисту населення 

Вознесенської райдержадміністрації 

 

ПРИЧИПОЙДІ 

Тетяні Миколаївні 

 

- провідному фахівцю з питань зайнятості 

відділу організації працевлаштування 

населення Кривоозерської районної філії 

Миколаївського обласного центру 

зайнятості 

 

ШЕВЧЕНКО 

Світлані Михайлівні 

- фахівцю провідного відділу з питань 

кадрової, правової, методичної роботи та 

контролю міського територіального центру 

соціального обслуговування. 

 

12. ОГОЛОСИТИ Подяку обласної ради колективу територіального 

центру соціального обслуговування населення Арбузинського району за 

вагомий внесок у реалізацію державної політики, вирішення проблем 

соціального захисту населення, багаторічну працю, високий професіоналізм 

(директор – Резнікова Алла Михайлівна). 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                    В.МОСКАЛЕНКО 

 

 


