






Про затвердження нагородження Почесною грамотою виконавчого комітету Одеської міської ради



Відповідно до статті 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення виконавчого комітету Одеської міської ради                                  від 20 березня 2008 року № 381 "Про затвердження Положення про Почесну грамоту виконавчого комітету Одеської міської ради у новій редакції", розглянувши клопотання керівників виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ та організацій м. Одеси, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

	1. Затвердити нагородження Почесною грамотою виконавчого комітету Одеської міської ради згідно зі списком (додається).
	
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Оніщенко О.С.



Міський голова 									Г. Труханов




Керуюча справами 								О. Оніщенко




Вик.: Коваленко
          (Дмитренко 722-72-52)





Додаток                                                     
до рішення виконавчого комітету
                                                                      	Одеської міської ради 
від
                                                                     	№
 
СПИСОК
нагороджених Почесною грамотою виконавчого комітету
Одеської міської ради

АНІСІМОВА Лідія Вікторівна – керівник органу самоорганізації населення комітету мікрорайону “Марсельський” в м. Одесі (Суворовський район).
За сумлінну працю, активну участь у громадському житті міста Одеси та з нагоди відзначення ювілею від дня народження.
БЛІЗНЮКОВ Олег Юрійович – директор комунального закладу “Обласна дитячо-юнацька спортивна школа стрільби”.
За багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомі трудові досягнення, значний особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту міста Одеси та з нагоди відзначення 60-річчя від дня народження.
ГОЛУБЄВ Олександр Юрійович – начальник будівельної дільниці товариства з обмеженою відповідальністю “АКВАСПЕЦСТРОИ”.
За багаторічну плідну працю, сумлінне виконання службових обов’язків, вагомі досягнення у професійній діяльності та з нагоди відзначення 50-річчя від дня народження.
ДРЯПОЧЕНКО Євген Валентинович – геодезист геодезичного відділу комунального підприємства “Одеський міський землевпорядний центр”.
За сумлінну плідну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм та з нагоди відзначення 55-річчя від дня народження.
МАЧАВАРІАНІ Хатуна Давидівна – завідувач клініко-діагностичної лабораторії, лікар-лаборант комунальної установи “Міська лікарня № 5”.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я міста та з нагоди відзначення ювілею від дня народження.
МУЖНЮК Марина Володимирівна – спеціаліст І категорії з режиму секретності управління архітектури та містобудування Одеської міської ради.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди відзначення 25-річчя трудової діяльності в управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради і 60-річчя від дня народження.


ПАВЛОВ Валентин Володимирович – президент Всеукраїнської громадської організації “Український правозахисний союз”, віце-президент Всеукраїнської громадської організації “Всеукраїнська академічна спілка”.
За сумлінну самовіддану працю, велику благодійну діяльність, активну громадянську позицію, чуйне відношення до проблем вимушених переселенців, ветеранів, інвалідів, людей похилого віку, вагомий внесок у справу виховання молодого покоління та з нагоди відзначення 65-річчя від дня народження.
РУКМАН Леонід Менделійович – член Президентської ради громадської організації “Всесвітній клуб одеситів”.
За багаторічну плідну працю, активну громадську та просвітницьку діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток і збереження культурної спадщини міста Одеси та з нагоди відзначення ювілею – 80-річчя від дня народження.
САРУХАНЯН Артур Вагінакович – завідувач комісії з проведення медичних оглядів водіїв транспорту, лікар-терапевт комунальної установи комунальної установи “Міська лікарня № 5”.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я міста та з нагоди відзначення 55-річчя від дня народження.
ЦЕПКОЛЕНКО Володимир Олександрович – директор Інституту пластичної хірургії “Віртус”.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я міста та з нагоди відзначення 25-річчя функціонування Інституту пластичної хірургії “Віртус”.
ЧУМАКОВА Ольга Григоріївна – заступник головного лікаря з медичної частини комунальної установи “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 10”.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я міста та з нагоди відзначення ювілею від дня народження.

КОЛЕКТИВ “НІМЕЦЬКОГО ТОВАРИСТВА МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА “GIZ GmbH” в особі РОБЕРТА КЮННЕ, директора проекту “Створення енергетичних агентств в Україні”.
За значний внесок у розробку стратегічного плану сталого енергетичного розвитку міста Одеси та активне сприяння у створенні Одеського муніципального енергетичного агентства.
КОМП’ЮТЕРНА АКАДЕМІЯ “ШАГ”
За сумлінну працю, високий професіоналізм, соціальну відповідальність, творчу ініціативу та активну участь у реалізації освітнього проекту безоплатного навчання одеських школярів з обмеженими фізичними можливостями.


ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ Державного закладу “Південноукраїнський національний педагогічний університет                         імені К.Д. Ушинського”.
За багаторічну самовіддану працю, високий професіоналізм, вагомі досягнення у науково-педагогічній діяльності, значний внесок у розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди відзначення 200-річчя з дня заснування Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського.
ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ комунальної установи “Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного”.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі трудові і творчі досягнення, значний внесок у розвиток національного театрального мистецтва та з нагоди відзначення 70-річчя заснування Одеського академічного театру музичної комедії ім. М. Водяного.

Нагороджені з нагоди відзначення
71-ї річниці з дня створення клінічного
санаторію “Аркадія” Державної прикордонної
служби України

БЛАЖКО Янош Миколайович – начальник відділення відділу матеріально-технічного забезпечення клінічного санаторію “Аркадія” Державної прикордонної служби України (військова частина 1489).
За багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високі досягнення у військовій справі та з нагоди відзначення                71-ї річниці з дня створення клінічного санаторію “Аркадія” Державної прикордонної служби України.

Нагороджені з нагоди відзначення
15-ї річниці з дня створення Військової служби
правопорядку Збройних Сил України

КЛЮЄВ Олексій Сергійович – головний сержант взводу охорони та патрульно-постової служби роти Військової служби правопорядку Південного територіального управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України.
УНГУРЯН Павло Володимирович – інспектор відділу військової інспекції безпеки дорожнього руху Південного територіального управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України.
За сумлінне виконання службових обов’язків, захист державного суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення правопорядку і громадської безпеки у місті Одесі та з нагоди відзначення 15-ї річниці з дня створення Військової служби правопорядку Збройних Сил України.


Нагороджені з нагоди відзначення70-річчя
з дня заснування технікуму промислової
автоматики Одеської національної академії
харчових технологій

СКЛЯРОВА Юлія Олегівна – викладач професійно-орієнтованих дисциплін технікуму промислової автоматики Одеської національної академії харчових технологій.
ФЛЕШЕРОВСЬКА Олена Володимирівна – викладач математики технікуму промислової автоматики Одеської національної академії харчових технологій.
За сумлінну самовіддану працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу підготовки молодших спеціалістів та з нагоди відзначення 70-річчя з дня заснування технікуму промислової автоматики Одеської національної академії харчових технологій.

Нагороджені з нагоди відзначення
85-річчя з дня заснування Одеського
державного екологічного університету

КИРНАСІВСЬКА Наталія Василівна – завідувач підготовчого відділення Одеського державного екологічного університету.
ШАБЛІЙ Олег Віталійович – начальник відділу міжнародного співробітництва Одеського державного екологічного університету.
За сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів галузі екології і гідрометеорології та з нагоди відзначення 85-річчя з дня заснування Одеського державного екологічного університету.

Нагороджені з нагоди відзначення10-річчя
з дня заснування Одеської обласної організації
інвалідів ГО “ІНВАЛІДИ НАДІЇ В МАЙБУТНЄ”

ГИРЯ Ігор Вікторович – головний реабілітолог реабілітаційного центру “ГРИГМАР”, заснованого Одеською обласною організацією інвалідів ГО “ІНВАЛІДИ НАДІЇ В МАЙБУТНЄ”.
ДУДАРЕНКО Сергій Віталійович – директор юридичного департаменту Одеської обласної організації інвалідів ГО “ІНВАЛІДИ НАДІЇ В МАЙБУТНЄ”.
ЕКШТЕЙН Григорій Васильович – директор департаменту соціального захисту населення Одеської обласної організації інвалідів                     ГО “ІНВАЛІДИ НАДІЇ В МАЙБУТНЄ”.


ЛЕВИЦЬКА Лариса Валеріївна – начальник сектору гуманітарної допомоги Одеської обласної організації інвалідів ГО “ІНВАЛІДИ НАДІЇ                        В МАЙБУТНЄ”.
ЛУЦ Віталій Іванович – директор підприємства людей з інвалідністю “Відродження Країни”, заснованого Одеською обласною організацією інвалідів ГО “ІНВАЛІДИ НАДІЇ В МАЙБУТНЄ”.
ЛУЦ Ольга Миколаївна – голова правління Одеської обласної організації інвалідів ГО “ІНВАЛІДИ НАДІЇ В МАЙБУТНЄ”.
МІНЧЕНКО Сергій Володимирович – директор департаменту з фізичної культури та спорту Одеської обласної організації інвалідів                                ГО “ІНВАЛІДИ НАДІЇ В МАЙБУТНЄ”.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, багаторічну активну громадську діяльність, вагомий внесок у розвиток галузі соціального захисту та соціальної реабілітації інвалідів, у справу духовно-патріотичного виховання молоді та з нагоди відзначення 10-річчя з дня заснування                   Одеської обласної організації інвалідів ГО “ІНВАЛІДИ НАДІЇ                                         В МАЙБУТНЄ”.

Нагороджені з нагоди вшанування Дня пам’яті та примирення                                 і відзначення 72-ї річниці Дня перемоги над нацизмом                                               у Другій світовій війні (Дня перемоги)

БОЧКОВ Микола Михайлович – член організації ветеранів Суворовського району м. Одеси.
ОСМАНЧУК Володимир Гаврилович –  член ради Малиновського району м. Одеси.
ТИХОНЮК Василь Васильович – член організації Суворовського району м. Одеси.
За багаторічну активну громадську діяльність, плідну роботу в ветеранській організації з соціального захисту і соціальної підтримки ветеранів, вагомий особистий внесок у справу духовно-патріотичного виховання молоді та з нагоди вшанування Дня пам’яті та примирення і відзначення 72-ї річниці Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (Дня перемоги).

Нагороджені з нагоди відзначення Дня науки

МИРГОРОД Володимир Федорович – завідувач кафедри електротехніки та систем ракетно-артилерійського озброєння Військової академії (м. Одеса).
ОНИЩЕНКО Олег Анатолійович – професор кафедри електротехніки та систем ракетно-артилерійського озброєння Військової академії (м. Одеса).
За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток і популяризацію досягнень військової науки та з нагоди відзначення Дня науки.

БАСЮРКІНА Наталія Йосипівна – завідуюча кафедрою управління бізнесом Одеської національної академії харчових технологій.
БІЛЕГА Олена Вікторівна – доцент кафедри менеджменту та управління проектами Одеської державної академії будівництва та архітектури.
ГАЛАГАН Любов Володимирівна – доцент кафедри мовної підготовки Одеської державної академії будівництва та архітектури.
ГОФАЙЗЕН Олег Вікторович – завідувач кафедри телебачення та радіозв’язку Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова.
ЄГУПОВ Костянтин Вячеславович – директор науково-дослідного інституту фундаментальних та прикладних досліджень Одеського національного морського університету.
КАЗАКОВА Надія Феліксівна – завідувач кафедри комп’ютерних та інформаційно-вимірювальних технологій Одеської державної академії технічного регулювання та якості.
КАЛАЯНОВ Дмитро Петрович – завідувач кафедри державно- правових дисциплін Одеського державного університету внутрішніх справ.
КЛИМЧУК Олександр Андрійович – завідуючий кафедрою теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій Одеського національного політехнічного університету.
МАТВЄЄНКО Ірина Володимирівна – завідувач сектору підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
МІНДОВА Олена Ігорівна – старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Одеського торговельно-економічного інституту Київського торговельно-економічного університету.
МУЗИЧЕНКО Ганна Вячеславівна – помічник ректора, професор кафедри політичних наук і права Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського.
МУРАВСЬКА Ольга Вікторівна – в.о. професора кафедри теоретичної та прикладної культурології Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової.
ПОЛЬОВИЙ Анатолій Миколайович  – 	 завідувач кафедри агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів Одеського державного екологічного університету.
СЕВАСТЬЯНОВ Олег Всеволодович    – 	старший	 науковий співробітник лабораторії фізико-хімічних основ біотехнології відділу медичної хімії Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського Національної академії наук України.
ТЕЛЯТНІКОВ Андрій Володимирович – завідувач кафедри акушерства і хірургії Одеського державного аграрного університету.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну наукову та педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих фахівців, впровадження наукових досягнень у виробництво та з нагоди відзначення Дня науки.



Нагороджені з нагоди відзначення
Дня прикордонника

БУР’ЯНОВ Олександр Валентинович – дільничний інспектор прикордонної служби 1-ї категорії відділення дільничних інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби “Одеса” Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
КОНОНЯКО Микола Миколайович – ветеран Державної прикордонної служби України.
КУЗЕННИЙ Петро Леонідович – фахівець з публічних закупівель електромеханічного відділу Одеського загону морської охорони Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
СМАГА Світлана Володимирівна – старша сестра медична терапевтичного відділення клініки терапії клінічного госпіталю Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
ХАРАБАРА Олександр Володимирович – офіцер сектору оперативних чергових - помічник начальника зміни відділу управління службою штабу Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
За зразкове виконання службових обов’язків, високі досягнення у військовій справі, професіоналізм, бездоганну службу та з нагоди відзначення Дня прикордонника.

Нагороджені з нагоди проведення XVIII Всеукраїнської виставки-форуму “Українська книга на Одещині”

АЛЄКСЄЄНКО Ігор Ростиславович – генеральний директор Державного підприємства “Науково-виробниче підприємство “Видавництво “Наукова думка” Національної академії наук України”.
МАРТИНЮК Микола Іванович – директор приватного підприємства “Поліграфічно-видавничий дім “Твердиня”.
ПРИБЄГА Ніна Дмитрівна – головний редактор Державного спеціалізованого видавництва “Мистецтво”.
За активну громадську позицію, участь у підготовці і проведенні                     XVIII Всеукраїнської виставки-форуму “Українська книга на Одещині”, вагомий особистий внесок у збереження та примноження духовного й культурного надбання українського народу.

Нагороджені з нагоди 5-річчя з дня створення Публічного акціонерного
товариства “БАНК ВОСТОК”

ДУБОВА Наталя Леонідівна – начальник валютного відділу Південногорегіонального департаменту Публічного акціонерного товариства
“БАНК ВОСТОК”.
РОДОМАНОВ Вадим Віталійович – начальник управління ризиками Публічного акціонерного товариства “БАНК ВОСТОК”.
САРИЧЕВА Ніна Анатоліївна – начальник юридичного управління Публічного акціонерного товариства “БАНК ВОСТОК”.
ШУЛЛА Сергій Людвигович – начальник управління продаж корпоративного бізнесу Публічного акціонерного товариства “БАНК ВОСТОК”.
За сумлінну самовіддану працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм та з нагоди відзначення 5-річчя створення Публічного акціонерного товариства “БАНК ВОСТОК”.

Нагороджені з нагоди відзначення Дня захисту дітей

ТІРНОВЄНКО Аліна-Флора Генрихівна – заступник голови громадської спілки “Альянс по захисту прав дітей”, голова громадської організації “Сімейний центр “Пріорітет”.
ФЮТ Галина Віталіївна –  член громадської спілки “Альянс по захисту прав дітей”, голова громадської організації “Родинний правопросвітницький клуб “Одеська мрія”.
За активну громадську діяльність, захист прав дітей, сумлінну працю в організації, спрямовану на допомогу дітям та з нагоди відзначення Дня захисту дітей.

Нагороджені з нагоди відзначення 75-ї річниці
створення повітряного командування “Південь”

САЖЕВСЬКИЙ Андрій Васильович – начальник відділу напрямків на зенітні ракетні війська військової частини АЗ 189.
ШУЛЬГІНОВ Юрій Юрійович – начальник передавального радіовузла Р-161У відділення передавальних радіопристроїв радіоцентру польового вузла зв’язку військової частини А2171.
За зразкове виконання службових обов’язків, професійну майстерність, високі досягнення у військовій справі, активну участь у військово- патріотичному вихованні молоді та з нагоди відзначення 75-ї річниці створення повітряного командування “Південь”.

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня медичного працівника

АНТОНЮК Вадим Вікторович – завідуючий відділенням екстреної хірургічної і травматологічної допомоги комунальної установи “Одеська обласна дитяча клінічна лікарня”.
БОБКОВА Людмила Михайлівна – біолог комунальної установи “Міська поліклініка № 6”.

БОНДАР Сергій Володимирович – завідуючий мамологічним відділенням передпухлинних станів молочної залози комунальної установи “Одеський обласний онкологічний диспансер”.
ГАВРИЛЮК Олена Володимирівна – лікар-педіатр дільничний комунальної установи “Дитяча міська поліклініка № 6”.
ЗГУРА Олександр Миколайович – завідуючий відділенням абдомінальної онкохірургії комунальної установи “Одеський обласний онкологічний диспансер”.
КОЛЕСНИК Валентина Анатоліївна – старша медична сестра комунальної установи “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5”.
КУЗЬМЕНКО Ірина Володимирівна – завідувач педіатричним відділенням комунальної установи “Одеська обласна дитяча клінічна лікарня”.
ЛАТА Марія Олексіївна – головна медична сестра комунальної установи “Пологовий будинок № 5”.
МАРЧЕНКО Олександр Іванович – завідуючий онко-гінекологічним відділенням комунальної установи “Одеський обласний онкологічний диспансер”.
МЕЛЬНІЧЕНКО Тетяна Вікторівна – лікар-онколог комунальної установи “Міська лікарня № 8”.
ПІНКІНА Ірина Володимирівна – старша медична сестра педіатричного відділення № 1 комунальної установи “Дитяча міська поліклініка № 7”.
ПОГОДА Віра Вікторівна – головна акушерка комунальної установи “Пологовий будинок № 7”.
ПУСТОВІТ Наталя Миколаївна – лікар загальної практики – сімейної медицини, завідувач амбулаторії № 4 комунальної установи “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 16”.
СТОРОЖЕНКО Світлана Анатоліївна – завідуючий відділенням імунохіміотерапії комунальної установи “Одеський обласний онкологічний диспансер”.
ЧУБАЧ Марія Іванівна – лікар-інфекціоніст комунальної установи “Одеський міський центр профілактики та боротьби з                                         ВІЛ-інфекцією/СНІДом”.
ШПАЧЕНКО Микола Михайлович – завідувач диспансерним відділенням № 2 комунальної установи “Міський протитуберкульозний диспансер”.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я міста Одеси та з нагоди відзначення професійного свята - Дня медичного працівника.





Нагороджені з нагоди відзначення
Дня Конституції України

БОБЧИНСЬКИЙ Павло Миколайович – заступник начальника відділу поліції - начальник кримінальної поліції Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
РИЖАЛО Вікторія Юріївна – старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Суворовського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомий внесок у забезпечення публічного порядку, бездоганну службу та з нагоди відзначення Дня Конституції України.

КРАВЧЕНКО Тарас Костянтинович – начальник вибухотехнічного управління Головного управління Національної поліції в Одеській області.
КУПЧЕНКО Артем Євгенович – начальник відділу техніко- криміналістичного забезпечення вибухотехнічного управління Головного управління Національної поліції в Одеській області.
ЧОРНІЙ Тетяна Федорівна – заступник начальника управління – начальник відділу забезпечення вибухобезпеки вибухотехнічного управління Головного управління Національної поліції в Одеській області.
За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомий внесок у забезпечення публічного порядку та бездоганну службу.

БУРА   Ольга	Вячеславівна – слідчий слідчого відділення Портофранківського відділення поліції Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
БИТЯНОВА Олена Володимирівна – начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
БУШНЯК Альона Михайлівна – слідчий слідчого відділення Шевченківського відділення поліції Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
КАППІ Юлія Олександрівна – заступник начальника відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров’я особи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області.
КРИВОРУЧЕНКО Вадим Петрович – слідчий Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
ОДЕСЬКИЙ Руслан Марковим – слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області.
ПОБИВАНЕЦЬ Олена Олександрівна – слідчий відділення розслідування злочинів Київського відділу поліції в місті Одесі загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Одеській області.
РАГУЛІЧ Володимир Іванович – старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області.
ТИЩЕНКО Анжела Володимирівна – старший слідчий в особливо важливих справах організаційно-методичного відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області.
ФІСЕНКО Ельвіра Олегівна – слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Суворовського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
За зразкове виконання службових обов’язків, бездоганну службу, високий професіоналізм, особливі заслуги в боротьбі зі злочинністю та з нагоди відзначення Дня Конституції України.

КРАВЧЕНКО Олександр Валентинович – пожежний-рятувальник     2 державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно- рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області.
За зразкове виконання службових обов’язків, бездоганну службу, високий професіоналізм, вагомі досягнення у службовій діяльності та з нагоди відзначення Дня Конституції України.

ВАРГІН Олександр Михайлович – інженер з технічного нагляду відділу гідротехнічних інженерних споруд та капітального будівництва Одеської філії Державного підприємства “Адміністрація морських портів України” (адміністрація Одеського морського порту).
ПОПЕРНОГЛО Володимир Володимирович – начальник технічної служби (головний механік) Одеської філії Державного підприємства “Адміністрація морських портів України” (адміністрація Одеського морського порту).
За багаторічну сумлінну працю, вагомі трудові досягнення, високу професійну майстерність та з нагоди відзначення Дня Конституції України.

ЛЕОНОВА Валерія Олександрівна – лікар з ультразвукової діагностики клінічного санаторію “Аркадія” Державної прикордонної служби країни.
СУЛТАНОВА Наталя Федорівна – адміністратор клінічного санаторію “Аркадія” Державної прикордонної служби країни.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я міста та з нагоди відзначення Дня Конституції України.



РАТЬКО Валерій Михайлович – головний спеціаліст відділу оборонної та мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради.
За багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, та з нагоди відзначення Дня Конституції України.
ЖОВТЯК Євген Васильович – старший офіцер (заступник командира групи – командира бойової групи) 1 бойової групи абордажної групи спеціального призначення окремого загону спеціального призначення Південного територіального управління Національної гвардії України.
За зразкове виконання службових обов’язків, бездоганну службу, високий професіоналізм, вагомі досягнення у службовій діяльності та з нагоди відзначення Дня Конституції України.

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня працівників морського та річкового флоту

 СУГАК Дмитро Семенович – капітан-змінний механік теплоходу “ПС-368” дільниці портофлоту технічної служби Одеської філії Державного підприємства “Адміністрація морських портів України” (адміністрація Одеського морського порту).
БАКАЛЄЙЦЕВ Олександр Олександрович – моторист 1 класу- матрос 1 класу теплоходу “МНМС-51” дільниці портофлоту технічної служби Одеської філії Державного підприємства “Адміністрація морських портів України” (адміністрація Одеського морського порту).
За багаторічну сумлінну працю, вагомі трудові досягнення, високу професійну майстерність та з нагоди відзначення професійного свята – Дня працівників морського та річкового флоту.

ЗАВРАЖНИЙ Вадим Володимирович – старший майстер (гвинторулевої групи) доково-комплексного цеху відокремленого структурного підрозділу «Судноверф «Україна» виробничої служби Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт».
КУШНІР Анатолій Миколайович – боцман морського буксиру «Сфінкс» портофлоту Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт».
ЛАЗАРЕНКО Юрій Анатолійович – слюсар-сантехнік 5 розряду чергової диспетчерської служби відділу головного енергетика інженерної служби Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт».
МЕТЕЛЕНКО Віктор Анатолійович – слюсар з ремонту автомобілів (технічної діагностики колісно-транспортних засобів) ремонтних майстерень автобази виробничої служби Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт».


ОНОФРІЙЧУК Валентин Іванович – слюсар-судноремонтник 6 розряду несамохідної майстерні (ПСМ-650) виробничої служби Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт».
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі трудові досягнення та з нагоди відзначення Дня працівників морського та річкового флоту.

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня архітектури України

василенко Олександр Борисович – професор Одеської державної академії будівництва та архітектури, завідуючий кафедрою основ архітектури та дизайну архітектурного середовища архітектурно-художнього інституту.
ЄКСАРЕВ Анатолій Володимирович – директор архітектурної студії “Декарт”.
МАТЮШЕНКО Микола Федорович – директор приватного підприємства “Архітект”.
За багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у збереження архітектурного обліку міста Одеси та з нагоди відзначення Дня архітектури України.

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня працівника слідчих органів

БАРАНІВСЬКИЙ Вадим Олександрович – слідчий відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління  Головного управління Національної  поліції в Одеській області.
МУНЬКО Ольга Борисівна – інспектор слідчого відділу Київського відділу поліції в м. Одесі  Головного управління Національної  поліції в Одеській області.
РЕВЕНКО Галина Михайлівна – заступник начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області
СЛАВОВА Наталія Рафаїлівна – старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області.
За зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, бездоганну службу, вагомі заслуги в боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних  прав та свобод людини і громадянина та з нагоди відзначення Дня працівника слідчих органів.



Нагороджені з нагоди відзначення
Дня Військово-Морських Сил
Збройних Сил України

ГЕЙМАЛ Сергій Михайлович – заступник начальника відділу організації оперативного забезпечення командного центру штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
ДРОБОТІЙ Ярослав Степанович – технік аварійно-рятувального загону дивізіону пошуково-рятувальних суден Західної військово-Морської бази Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
ЛІПОДАТ Сергій Петрович – головний старшина відділення військової підготовки морехідного коледжу технічного флоту Національного університету “Одеська морська академія”.
ЖЕЛЕЗНЯК Руслан Геннадійович – старший інженер електромеханічної служби озброєння Західної військово-Морської бази Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
ФУРСОВ Михайло Олексійович – офіцер відділу інформаційно-пропагандистського забезпечення управління морально-психологічного забезпечення Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
ШОКОТ Сергій Володимирович – артист вищої категорії військового оркестру Центру військово-музичного мистецтва Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
ЩЕПЦОВ Дмитро Володимирович – старший офіцер відділу замовлень морської зброї, РТО та навігаційної техніки управління кораблебудування Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
За зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, значні досягнення у військовій справі, бездоганну службу та з нагоди відзначення Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

БАСОВ Валерій Анатолійович – старший водій автомобільного взводу роти забезпечення військової частини А3821, учасник антитерористичної операції.
ВАКУЛОВИЧ Максим Станіславович – командир відділення взводу вогневої підтримки роти морської піхоти військової частини А3821, учасник антитерористичної операції.
ВАХНО Костянтин Геннадійович – командир відділення старшого офіцера батареї гаубичної артилерійської батареї військової частини А3821, учасник антитерористичної операції.
ВЛАСЕНКО Віталій Олександрович – командир відділення старшого офіцера на батареї мінометного взводу військової частини А3821, учасник антитерористичної операції.


ЗІЛІНСЬКИЙ Олександр Русланович – старший рульовий відділення десантно-висаджувальних засобів взводу плавальних інженерних машин військової частини А3821, учасник антитерористичної операції.
КАШКАЛО-ЛАРІН Євген Михайлович – телефоніст – лінійний наглядач відділення зв’язку польового вузла зв’язку військової частини А3821, учасник антитерористичної операції.
КОВБАСА Сергій Петрович – старший стрілець десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти військової частини А3821, учасник антитерористичної операції.
КОВПИНЕЦЬ Сергій Анатолійович – снайпер взводу снайперів військової частини А3821, учасник антитерористичної операції.
ПЕРЕПЕЛИЦЯ Олексій Олексійович – стрілець-зенітник зенітного ракетного взводу батареї військової частини А3821, учасник антитерористичної операції.
ПОТАПЕНКО Павло Михайлович – старший водій протитанкової артилерійської батареї військової частини А3821, учасник антитерористичної операції.
РЕВЕНКО Андрій Васильович – начальник ремонтної майстерні речового майна роти забезпечення військової частини А3821, учасник антитерористичної операції.
САРГСЯН Артур Гарушевич – навідник взводу морської піхоти роти морської піхоти військової частини А3821, учасник антитерористичної операції.
СИЛУЯНОВ Яким Валерійович – командир відділення – командир машини взводу морської піхоти роти морської піхоти військової частини А3821, учасник антитерористичної операції.
СІМАК Михайло Михайлович – номер обслуги гаубичної артилерійської батареї військової частини А3821, учасник антитерористичної операції.
ТРОФИМЕНКО Максим Володимирович – командир відділення взводу вогневої підтримки роти морської піхоти військової частини А3821, учасник антитерористичної операції.
За зразкове виконання службово-бойових завдань, високий професіоналізм, бездоганну службу, відданість військовій присязі та українському народові у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України та з нагоди відзначення Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України.



Керуюча справами                                                                              О. Оніщенко








