
 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
від 05 жовтня 2018 року Миколаїв № 187-р 

 
 

 

 

Про нагородження  з нагоди  

професійного свята - Дня юриста 

 

 

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 

територіального управління юстиції у Миколаївській області, Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській 

області, Центрального районного суду м.Миколаєва, згідно з підсумками 

розгляду Комісії Миколаївської обласної ради з питань нагородження 

Почесною грамотою обласної  ради та Подякою обласної ради та з нагоди  

професійного свята – Дня юриста:  

 

1. НАГОРОДИТИ Почесною грамотою обласної ради за вагомий 

особистий внесок у розбудову правової держави, захист конституційних прав і 

свобод громадян, зміцнення законності та правопорядку, сумлінну працю, 

високий професіоналізм: 

 

КОРІННУ 

Вікторію Анатоліївну 

- головного спеціаліста відділу організації та 

контролю управління державної виконавчої 

служби головного територіального управління 

юстиції у Миколаївській області 

 

КУПЕНКО 

Ольгу Леонідівну 

- головного спеціаліста Миколаївського 

міського відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану головного територіального 

управління юстиції у Миколаївській області 
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МОШЕНСЬКУ 

Ірину Олександрівну 

 

- головного спеціаліста відділу розгляду 

звернень та забезпечення діяльності комісії з 

питань розгляду скарг у сфері державної 

реєстрації  управління державної реєстрації 

головного територіального управління юстиції 

у Миколаївській області 

 

НОФЕНКО 

Марину Валеріївну 

 

- помічника судді Центрального районного суду 

м.Миколаєва 

РУБЛЬОВСЬКУ 

Ірину Володимирівну 

- помічника судді Центрального районного суду 

м.Миколаєва. 

 

2. ОГОЛОСИТИ Подяку обласної ради за вагомий особистий внесок у 

розбудову правової держави, захист конституційних прав і свобод громадян, 

зміцнення законності та правопорядку, багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм  

 

АДАМЧУК 

Олені Юріївні 

- начальнику відділу "Врадіївське бюро правової 

допомоги" Вознесенського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги 

 

СКЛЯРОВУ 

Андрію Сергійовичу 

 

- начальнику відділу "Новоодеське бюро 

правової допомоги" Першого миколаївського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради             В. МОСКАЛЕНКО 


