
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
від 21 січня 2020 року Миколаїв № 8-р 

 
 

 

Про нагородження відзнакою 

Миколаївської обласної ради –  

"За заслуги перед Миколаївщиною" ІІ ступеня 

 

 

На підставі частини сьомої статті 55 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", відповідно до Положення про відзнаку 

Миколаївської обласної  ради – "За заслуги перед Миколаївщиною", 

затвердженого рішенням обласної ради від 23 лютого 2017 року № 31, 

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 – "За 

заслуги перед Миколаївщиною" та з нагоди Дня Соборності України: 

 

1. НАГОРОДИТИ відзнакою Миколаївської обласної  ради – "За заслуги 

перед Миколаївщиною" IІ ступеня 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: 

 

ЗАКАЛЮЖНОГО 

Володимира Михайловича 

- першого заступника голови 

Громадської організації "Асоціація 

учасників та інвалідів АТО" 

   

ЛЕНЕНКА 

Олександра Вікторовича 

 

- волонтера 

НЕРЕЗ 

Олександру Олександрівну 

- керівника апарату Громадської організації 

"Асоціація учасників та інвалідів АТО" 

 

ОБУХОВСЬКОГО 

Олександра Вікторовича 

- голову Громадської організації 

"Миколаївська варта" 
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2. НАГОРОДИТИ ГОЛЬДЕНБЕРГА Михайла Давидовича, голову 

Громадської організації "Миколаївська обласна єврейська громада", керівника 

Благодійного фонду "Хесем Реім", відзнакою Миколаївської обласної  ради – 

"За заслуги перед Миколаївщиною" ІІ ступеня за вагомий особистий внесок у 

зміцнення дружби між людьми різних національностей, благодійну і 

миротворчу діяльність, активну громадську позицію. 

 

3. НАГОРОДИТИ СЕРЦЕВА Вадима Андрійовича, пенсіонера, жителя 

Корабельного району міста Миколаєва, відзнакою Миколаївської обласної  

ради – "За заслуги перед Миколаївщиною" ІІ ступеня за багаторічну та 

безкорисливу справу з озеленення міста Миколаєва. 

 

4. НАГОРОДИТИ СКОРОПАДА Ігоря Романовича, завідувача 

нейрохірургічним відділенням Комунального некомерційного підприємства 

Миколаївської міської ради "Міська лікарня швидкої медичної допомоги", 

відзнакою Миколаївської обласної  ради – "За заслуги перед Миколаївщиною" 

ІІ ступеня за вагомий особистий внесок у надання медичної допомоги 

населенню Миколаївщини, високий професіоналізм, відданість своїй справі. 

 

 

 

  

 

 

 
Голова обласної ради                                   Вікторія МОСКАЛЕНКО  


