
 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
від 16 жовтня 2018 року Миколаїв № 198-р 

 
 

Про нагородження працівників  

закладів культури 

 

 

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 керівництва обласного 

Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, згідно з підсумками 

розгляду Комісії Миколаївської обласної ради з питань нагородження 

Почесною грамотою обласної ради та Подякою обласної ради:  

 

1. НАГОРОДИТИ Почесною грамотою обласної ради за особистий 

внесок у розбудову регіональної освіти, багаторічну плідну працю на 

освітянській ниві та з нагоди 95-річчя від дня утворення Палацу творчості учнів 

м.Миколаєва:  

 

БЛИЗНИЧЕНКО 

Інну Володимирівну 

 

- завідуючу відділом художньо-естетичного 

виховання Палацу творчості учнів 

м.Миколаєва   

 

КАМІНЕЦЬКОГО 

Федора Михайловича 

 

- керівника "Народного  художнього 

колективу" оркестру духових інструментів 

Палацу творчості учнів м.Миколаєва. 

 

2. НАГОРОДИТИ Почесною грамотою обласної ради "Народний 

художній колектив" - студію естрадного співу "Сузір'я" обласного Будинку 

художньої творчості Миколаївської обласної ради (керівник - Доленко 

Людмила Олександрівна) за вагомий внесок у розвиток регіональної освіти, 

естетичне і художнє виховання молодого покоління, популяризацію 

Миколаївського краю на всеукраїнських конкурсах і фестивалях, високу 

професійну майстерність, активну життєву позицію.  
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3. ОГОЛОСИТИ Подяку обласної ради за вагомий особистий внесок у 

розбудову позашкільної освіти, високий професіоналізм, відданість своїй 

справі, створення умов для  оптимального розвитку творчо обдарованих дітей 

та молоді:  

 

БОЖКО 

Олені Павлівні 

 

 

- керівнику "Народного художнього колективу" 

студії естрадного співу "Сузір’я" обласного 

Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради 

 

ВАСИЛЬЄВІЙ 

Оксані Василівні 

 

- керівнику "Зразкового художнього колективу" 

гуртка спортивно-естрадного танцю "Фенікс" 

Центру дитячої та юнацької творчості 

м.Южноукраїнська  

 

МИРОНЮК 

Жанні Андріївні 

- керівнику гуртка "Вокал" Доманівського 

Будинку дитячої творчості Доманівської 

селищної ради 

 

ПОБОРЦЕВІЙ 

Маргариті Всеволодівні 

- керівнику хореографічних гуртків 

Вознесенського міського центру дитячої та 

юнацької творчості 

 

САВЕЛЬЄВІЙ 

Аллі Олександрівні 

- керівнику вокального гуртка Миколаївського 

районного Будинку творчості учнів 

 

САВІЦЬКІЙ 

Олені Валентинівні 

- методисту обласного Будинку художньої 

творчості Миколаївської обласної ради. 

 

4. ОГОЛОСИТИ Подяку обласної ради за особистий внесок у розбудову 

позашкільної освіти, багаторічну плідну працю, безкорисне служіння обраній 

справі, високий професіоналізм та з нагоди 95-річчя від дня утворення Палацу 

творчості учнів м.Миколаєва: 

 

БЕРКУНСЬКІЙ 

Наталії Михайлівні 

 

- керівнику гуртка "Комп’ютерна школа" Палацу 

творчості учнів м.Миколаєва  

КОРЕНОВСЬКІЙ 

Ірині Георгіївні 

- керівнику "Зразкового художнього колективу" 

гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

"Мальви" Палацу творчості учнів м.Миколаєва. 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                  В. МОСКАЛЕНКО 


