
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
від 06 грудня 2018 року Миколаїв № 251-р 

 
 

 

Про нагородження  з нагоди  

професійного свята - Дня працівників суду 

 

 

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 Жовтневого 

районного суду Миколаївської області, Центрального районного суду міста 

Миколаєва, Миколаївського апеляційного суду, апеляційного суду 

Миколаївської області, Миколаївського окружного адміністративного суду, 

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 працівників суду: 

 

1. НАГОРОДИТИ Почесною грамотою обласної ради за вагомий 

особистий внесок у забезпечення захисту прав і свобод громадян, розвиток 

судової справи Миколаївської області, принциповість і відповідальність, 

високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, активну 

життєву позицію:  

 

БОРОВИК 

Людмилу Вікторівну 
 

- помічника судді Жовтневого районного суду 

Миколаївської області 

ГОРЕНКО 

Юлію Віталіївну 

 

- секретаря судового засідання відділу 

забезпечення діяльності судової палати у 

цивільних справах Миколаївського 

апеляційного суду 
 

ГРАБОВЕЦЬКУ 

Олену Станіславівну 

 

- секретаря судового засідання відділу 

забезпечення діяльності судової палати у 

кримінальних справах Миколаївського 

апеляційного суду 
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ЖИРКОВА 

Едуарда Вікторовича 

 

- начальника відділу служби судових 

розпорядників апеляційного суду 

Миколаївської області 
 

КИРИЛОВУ 

Ларису Олександрівну 

 

- головного спеціаліста відділу фінансової 

діяльності та господарського забезпечення 

Миколаївського окружного адміністративного 

суду 
 

КОБАК 

Ганну Василівну 

 

- провідного спеціаліста відділу документаль-

ного забезпечення Миколаївського окружного 

адміністративного суду 
 

ПРОНЬКІНУ 

Інну Анатоліївну 

 

- провідного спеціаліста відділу забезпечення 

діяльності судової палати у кримінальних 

справах апеляційного суду Миколаївської 

області 
 

ЧОБОТАРЕНКО 

Тетяну Іванівну 

 

- секретаря судового засідання відділу 

забезпечення діяльності судової палати у 

кримінальних справах Миколаївського 

апеляційного суду 
 

ШАНДУРЕНКО 

Тетяну Василівну 

 

- секретаря суду відділу документального 

забезпечення Миколаївського окружного 

адміністративного суду 
 

ЯВОРСЬКУ 

Світлану Олександрівну 

 

- завідувача архіву відділу документального 

забезпечення Миколаївського окружного 

адміністративного суду. 

 

2. ОГОЛОСИТИ Подяку обласної ради за вагомий особистий внесок у 

забезпечення захисту прав і свобод громадян, розвиток судової справи 

Миколаївської області, принциповість і відповідальність, високий 

професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, активну життєву 

позицію: 

 

ГОЛОВАЦЬКОМУ 

Олександру Сергійовичу 
 

- помічнику голови суду Центрального 

районного суду міста Миколаєва 

КВАШІ 

Світлані Олегівні 
 

- секретарю судового засідання Центрального 

районного суду міста Миколаєва 

МАКОВЄЄВУ 

Анатолію Миколайовичу 

- судовому розпоряднику Центрального 

районного суду міста Миколаєва. 

 

 

Голова обласної ради                                                                   В. МОСКАЛЕНКО 


