
 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
від 21 січня 2020 року Миколаїв № 7-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", ініціативу 

голови обласної ради, згідно з підсумками розгляду Комісії з питань 

нагородження відзнакою Миколаївської обласної  ради – "Хрест Святого 

Миколая" та з нагоди Дня Соборності України: 

 

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: 

 

 

КОВАЛЕНКА 

Віталія Опанасовича 

- генерального директора  

ТОВ "Елеваторпромсервіс" 

 

ПАПУШОЯ 

Віталія Вікторовича 

- капітана медичної служби, начальника 

медичної служби зенітно-ракетного 

дивізіону військової частини А 1836 

 

РЯБОВОЛИК  

Марину Григорівну 

 

- волонтера 
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 2. НАГОРОДИТИ ФЕДОРОВУ Світлану Федорівну, виконуючу 

обов’язки директора Комунального некомерційного підприємства 

"Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб" Миколаївської 

обласної ради, відзнакою Миколаївської обласної  ради – "Хрест Святого 

Миколая" за вагомий особистий внесок у надання медичної допомоги 

населенню Миколаївщини, високий професіоналізм, відданість своїй справі. 

 

 3. НАГОРОДИТИ СВИСТУНА Артема Олександровича, директора-

художнього керівника Миколаївського академічного художнього російського 

драматичного театру, відзнакою Миколаївської обласної  ради – "Хрест 

Святого Миколая" за вагомий особистий внесок у розвиток та збереження 

театрального мистецтва Миколаївщини, високу професійну майстерність, 

самовіддану плідну працю, активну життєву позицію. 

 

 4. НАГОРОДИТИ ЮРЧЕНКА Олега Олександровича, директора 

приватного підприємства "Аграрне підприємство "Благодатненський 

птахопром" Арбузинського району Миколаївської області, відзнакою 

Миколаївської обласної  ради – "Хрест Святого Миколая"  за вагомий 

особистий внесок у соціально-економічний розвиток Миколаївщини, 

багаторічну самовіддану працю, високий професіоналізм, активну життєву 

позицію. 

 

 

 

 

 

 
Голова обласної ради                                   Вікторія МОСКАЛЕНКО  


