
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
від 15 лютого 2019 року Миколаїв № 17-р 

 
 

 
 

Про нагородження працівників органів 

державної реєстрації актів цивільного стану 

 

 

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,  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 вагомий 

особистий внесок у розбудову органів державної реєстрації актів цивільного 

стану, багаторічну працю, високий професіоналізм, успішне та сумлінне 

виконання службових обов’язків та з нагоди 100-річчя від дня заснування  

органів державної реєстрації актів цивільного стану: 

 

БІЛЬЧУК  

Ольгу Павлівну 

- начальника Єланецького районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану 

головного територіального управління юстиції у 

Миколаївській області 

 

ГОВОРОВУ  

Ганну Миколаївну 

- провідного спеціаліста Заводського районного у 

місті Миколаєві відділу державної реєстрації 

актів цивільного стану головного 

територіального управління юстиції у 

Миколаївській області 
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КУРИЛО  

Катерину Анатоліївну 

- начальника Березанського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану 

головного територіального управління юстиції у 

Миколаївській області 

 

НІКІТЕНКО  

Марину Олександрівну 

- провідного спеціаліста відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану управління 

державної реєстрації головного територіального 

управління юстиції у Миколаївській області 

 

ФІЛІМОНОВУ 

Марину Сергіївну 

- начальника Веселинівського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану 

головного територіального управління юстиції у 

Миколаївській області. 

 

2. ОГОЛОСИТИ Подяку обласної ради за вагомий особистий внесок у 

розбудову органів державної реєстрації актів цивільного стану, багаторічну 

працю, високий професіоналізм, успішне та сумлінне виконання службових 

обов’язків та з нагоди 100-річчя від дня заснування  органів державної 

реєстрації актів цивільного стану: 

 

ГАЛІК  

Ларисі Василівні 

- головному спеціалісту Баштанського районного 

відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану головного територіального управління 

юстиції у Миколаївській області 

 

КОРОЛЕНКО  

Анні Сергіївні 

- головному спеціалісту Арбузинського 

районного відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану головного територіального 

управління юстиції у Миколаївській області 

 

КРУГЛІКОВІЙ  

Наталії Василівні 

- начальнику Вітовського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану 

головного територіального управління юстиції у 

Миколаївській області 

 

НІКОЛЮК  

Майї Володимирівні 

- головному спеціалісту Доманівського 

районного відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану головного територіального 

управління юстиції у Миколаївській області 
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ПАВЛЕНКО  

Валентині Олексіївні 

- начальнику Новобузького районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану 

головного територіального управління юстиції у 

Миколаївській області 

 

ТАНАСЮК  

Оксані Василівні 

- головному спеціалісту Врадіївського районного 

відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану головного територіального управління 

юстиції у Миколаївській області 

 

ХМЕЛЬОВСЬКІЙ  

Олені Вікторівні 

- начальнику Арбузинського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану 

головного територіального управління юстиції у 

Миколаївській області 

 

ХОДОС  

Тетяні Валеріївні 

- головному спеціалісту Вітовського районного 

відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану головного територіального управління 

юстиції у Миколаївській області. 

 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради                  В. МОСКАЛЕНКО 

 

 

 


