
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
від 05 грудня 2018 року Миколаїв № 249-р 

 
 

Про нагородження відзнакою  

Миколаївської обласної ради –  

"Хрест Святого Миколая"  

 

 
На підставі частини сьомої статті 55 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", відповідно до Положення про відзнаку 

Миколаївської обласної ради – "Хрест Святого Миколая", затвердженого 

рішенням обласної ради від 12 жовтня 2017 року № 11, враховуючи клопотання 

громадської організації "Асоціація учасників та інвалідів АТО", громадської 

організації "Об'єднання дружин та матерів військовослужбовців "Оберіг",  

військової частини А3767, ініціативу голови обласної ради, згідно з підсумками 

розгляду Комісії з питань нагородження відзнакою Миколаївської обласної  

ради – "Хрест Святого Миколая": 

 

1. НАГОРОДИТИ відзнакою Миколаївської обласної ради – "Хрест 

Святого Миколая" за вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського та 

благодійницького руху на Миколаївщині, сподвижницьку діяльність, 

спрямовану на моральну та матеріальну підтримку учасників 

антитерористичної операції на сході України, активну життєву і громадську 

позицію:  

 

 

БАРАШКОВСЬКОГО  

Дениса Петровича 

 

- волонтера 

ВЛАЧИГУ 

Геннадія Радиславовича 

 

- учасника антитерористичної операції на 

сході України 

 

ГУССІДІ 

Сергія Миколайовича 

- голову громадської організації "Асоціація 

інвалідів-ветеранів АТО", заступника голови 

громадської організації "Асоціація  

учасників та інвалідів  АТО 
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ЖИГАЛКІНА 

Юрія Олеговича 

 

- члена громадської організації "Асоціація  

учасників та інвалідів  АТО" 

КРАВЦЯ 

Олега Анатолійовича 

 

- керівника громадського обласного 

об'єднання "Південно-Бузька паланка 

козаків Південного козацького округу 

війська запорізького спілки козаків України 

 

КОНОТОПЕНКА 

Олександра Яковича 

(посмертно) 

- учасника антитерористичної операції на 

сході України 

 

 

ЛЕНЕНКА 

Олександра Вікторовича 

 

- волонтера 

МИРОНЮК 

Руслану Василівну 

 

- члена громадської організації "Асоціація  

учасників та інвалідів  АТО" 

 

НЕМЛІЙ 

Юлію Володимирівну 

 

- волонтера  

НЕРЕЗ 

Олександру Олександрівну 

 

- керівника апарату громадської організації 

"Асоціація  учасників та інвалідів  АТО" 
 

ОМЕЛЬЧУКА 

Євгена Миколайовича 

 

- члена громадської організації "Асоціація  

учасників та інвалідів  АТО" 

СЕМЕНЮК 

Людмилу Іванівну 

 

- волонтера 

ЮРЧЕНКО 

Людмилу Ростиславівну 

- волонтера 

 

 

2. НАГОРОДИТИ відзнакою Миколаївської обласної ради – "Хрест 

Святого Миколая" за вагомий особистий внесок у збереження територіальної 

цілісності та непорушності кордонів України, сумлінне виконання службових 

обов’язків, активну життєву позицію: 

 

КОСТЮК  

Наталію Петрівну  

- підполковника, помічника командира з 

фінансово-економічної роботи – начальника 

фінансово-економічної служби військової 

частини А3767 
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ПОПЕЛО 

Крістіну Юріївну 

- начальника оркестру військової частини 

А3130 – військового диригента. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради              В.МОСКАЛЕНКО 


