ПРОЕКТ	


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

ВЕЛИЧКО Ельвіра Миколаївна – головний лікар комунальної установи “Міська стоматологічна поліклініка № 1”.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я міста та з нагоди відзначення ювілею – 50-річчя від дня народження.
КРИВОНОСОВ Сергій Вікторович – фахівець з питань цивільного захисту станції “Одеса-Товарна”. 
За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високі показники у виконанні і удосконаленні заходів цивільного захисту та з нагоди відзначення 30-річчя від дня народження. 
НІКОГОСЯН Левон Рубенович – директор комунального підприємства “ОДЕСФАРМ”. 
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я міста та з нагоди відзначення ювілею – 40-річчя від дня народження.
СЕМЕНЮК Зоряна Іванівна – генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю “Одеський Тиждень Моди”.
За сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток міжнародних відносин в сфері індустрії моди та сприяння укріпленню міжнародного авторитету міста Одеси.
ФЛОРОВ Дмитро Дмитрович – директор комунального позашкільного навчального закладу “Дитяча музична школа № 11 м. Одеси”.
За багаторічну сумлінну працю, вагомі трудові досягнення, високу професійну майстерність, значний внесок у розвиток естетичного виховання дітей та з нагоди відзначення 60-річчя від дня народження.
ШВЕЦЬ Раїса Гнатівна – секретар комунального позашкільного навчального закладу “Дитяча музична школа № 6 м. Одеси”.
За багаторічну сумлінну працю, вагомі трудові досягнення, високу професійну майстерність та з нагоди відзначення 65-річчя від дня народження.

ВИКЛАДАЦЬКО-СТУДЕНТСЬКИЙ КОЛЕКТИВ Одеської національної академії харчових технологій.
За систематичну участь в благодійних акціях добровільного донорства крові, гуманність і милосердя, активну життєву позицію у справі розвитку і пропаганди донорського руху, велику соціальну відповідальність та безкорисливий вклад у спасіння життя людей.
ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ Одеської обласної громадсько-політичної газети “Чорноморські новини”.
За сумлінну творчу працю, високий професіоналізм, об’єктивне висвітлення актуальних подій соціально-політичного, культурного й економічного життя міста Одеси та з нагоди відзначення 100-річного ювілею з дня першого випуску газети “Чорноморські новини”.

Нагороджені з нагоди відзначення Дня працівників металургійної та
гірничодобувної промисловості

ВоЛОС Олександр Анатолійович – волочильник дроту сталедротово-канатного цеху Приватного акціонерного товариства  “Виробниче об’єднання “СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР”. 
кодрул Михайло Юрійович – волочильник дроту цеху стального дроту Приватного акціонерного товариства “Виробниче об’єднання “СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР”.
ПАТРАШКО Юрій Ілліч – машиніст з навивання канатів сталедротово-канатного цеху Приватного акціонерного товариства “Виробниче об’єднання “СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР”.
потапчук Анатолій Володимирович – волочильник дроту цеху стального дроту Приватного акціонерного товариства “Виробниче об’єднання “СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР”.
ТУЛЕЙБИЧ Валерій Михайлович – тесляр цеху з виробництва сітки та тари Приватного акціонерного товариства “Виробниче об’єднання “СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР”.
За багаторічну сумлінну працю, участь у впровадженні досягнень науки і техніки, вагомі трудові успіхи у металургійному виробництві та з нагоди відзначення Дня працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня Національної поліції України

КВАША Олександр Володимирович – слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
ПТАШЕНКО Світлана Іванівна – заступник начальника                     управління – начальник відділу озброєння управління логістики та матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної поліції в Одеській області.
ЯРЧУК Дар’я Олегівна – головний спеціаліст відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області.
За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, бездоганну службу, вагомі заслуги в боротьбі зі злочинністю, забезпеченні публічного порядку, захисті конституційних прав та свобод людини і громадянина та з нагоди відзначення Дня Національної поліції України.
ГОПАЛО Олександр Михайлович – поліцейський-водій взводу № 2 роти реагування батальйону № 1 Управління поліції охорони в Одеській області. 
ПОВОРОЗКО Юрій Вікторович – поліцейський-водій взводу № 2 роти охорони об’єктів та публічної безпеки батальйону з фізичної безпеки Управління поліції охорони в Одеській області.
СОКУР Василь Петрович – поліцейський взводу № 2 роти реагування батальйону № 2 Управління поліції охорони в Одеській області.
За зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, бездоганну службу, вагомий внесок у забезпечення надійного захисту об’єктів охорони та з нагоди відзначення Дня Національної поліції України.

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня високомобільних десантних військ

ГЕРМАНЧУК Іван Іванович – член громадської організації “Одеська обласна спілка ветеранів десантників”.
За активну громадську діяльність, сумлінну роботу в ветеранській організації, збереження національних військових традицій, вагомий внесок у справу військово-патріотичного виховання молоді та з нагоди відзначення Дня високомобільних десантних військ.
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ГУРТ патріотичної пісні “ДОЛГ”.
За активну творчу і громадську діяльність, спрямовану на підтримку ветеранів, військово-патріотичне виховання молоді, збереження національних військових традицій та з нагоди відзначення Дня                      високомобільних десантних військ. 

Нагороджені з нагоди відзначення
80-річного ювілею з дня заснування Одеської спеціалізованої                      школи № 121 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов Одеської міської ради Одеської області

ГОРБУНОВА Ірина Володимирівна – вчитель біології Одеської спеціалізованої школи № 121 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов Одеської міської ради Одеської області.
ПОТАПОВА Галина Анатоліївна – вчитель історії Одеської спеціалізованої школи № 121 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов Одеської міської ради Одеської області.
За багаторічну сумлінну працю, плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм, значний внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди відзначення 80-річного ювілею з дня заснування Одеської спеціалізованої школи № 121 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов Одеської міської ради Одеської області.


Нагороджені з нагоди відзначення
Дня будівельника

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ товариства з обмеженою відповідальністю “ОДЕСАКОМУНЕКОЛОГІЯ”.
ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ товариства з обмеженою відповідальністю “Будівельна компанія “ПРОМБУДСЕРВІС”.
За сумлінну працю, високу професійну майстерність, значні трудові досягнення, вагомий внесок у розвиток будівельної галузі міста Одеси                      та з нагоди відзначення професійного свята – Дня будівельника.

АНГЕЛ Костянтин Федорович – муляр товариства з обмеженою відповідальністю “ЗАРС”.
БАЛІЦЬКИЙ Олександр Вікторович – муляр товариства з додатковою відповідальністю “Виробниче будівельно-монтажне об’єднання “ОДЕСБУД”.
БОЙКОВ Михайло Васильович – тесляр товариства з обмеженою відповідальністю “ЗАРС”.
БОНДАРЕНКО Віталій Григорович – начальник виробничо-технічного відділу комунального підприємства “Міське капітальне будівництво”.
БОРОДІН Сергій Іванович – тесляр 4 розряду товариства з обмеженою відповідальністю “СТІКОН”.
БУРА Сергій Іванович – виконавець робіт будівельно-монтажного управління товариства з обмеженою відповідальністю “Промислово-будівельна група ІНТОБУД”.
ДЕРКАЧ Ярослав Петрович – машиніст крана дільниці № 2 управління механізації товариства з обмеженою відповідальністю “СТІКОН”.
ЕПШТЕЙН Семен Меєрович – виконавець робіт колективного підприємства “БУДОВА”.
КОТЛЯРОВ Вячеслав Леонідович – муляр 4 розряду дільниці загальнобудівельних робіт № 1 товариства з обмеженою відповідальністю “СТІКОН”.
КУЛІКОВ Сергій Юрійович – головний інженер приватного підприємства “СЕАЛ СТРОЙ”.
МАКСИМЕНКО Геннадій Валентинович – керівник відділу технічної експертизи товариства з обмеженою відповідальністю “Науково-виробничий центр “ЕКОСТРОЙ+”.
НІКІТКІНА Олена Олександрівна – головний інженер проектів приватного акціонерного товариства “ОДЕСЦИВІЛЬПРОЕКТ”.
НІСТРЯНУ Іван Іванович – стропальник товариства з обмеженою відповідальністю “РОСТДОРСТРОЙ”.
ОПРЯТОВА Ірина Ігорівна – головний архітектор проектів приватного підприємства “РЕТРОГРАД”.

ПОДБУЦЬКА Олена Володимирівна – провідний інженер виробничо-технічного відділу комунального підприємства “Міське капітальне будівництво”.
ПОЛІЩУК Денис Федорович – виконавець робіт приватного підприємства виробничо-комерційної фірми “МІКРОМЕГАС”.
РЕШЕТИНСЬКИЙ Микола Миколайович – головний                                    інженер проекту відділу меліоративного проектування та дренажу Державного регіонального проектно-вишукувального інституту “УКРПІВДЕНДІПРОВОДГОСП”.
РОШУ Клавдія Трохимівна – штукатур товариства з додатковою відповідальністю “Виробниче будівельно-монтажне об’єднання “ОДЕСБУД”.
СТЕШЕНКО Сергій Віталійович – виконавець робіт колективного підприємства “БУДОВА”.
СТРАТ-ПАПУШОЙ Людмила Панасівна – начальник кошторисно-договірного відділу комунального підприємства “Міське капітальне будівництво”.
ТАНТАЛА Григорій Михайлович – електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж дочірнього підприємства “Будівельне управління № 2” відкритого акціонерного товариства транспортного будівництва “ОДЕСТРАНСБУД”.
ХМІЛЬ Ніна Григорівна – муляр приватного підприємства виробничо-комерційної фірми “МІКРОМЕГАС”.
ЯКУШЕВ Дмитро Ігорович – доцент кафедри енергетичного та водогосподарського будівництва Одеської державної академії будівництва та архітектури.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі трудові досягнення, значний особистий внесок у розвиток будівельної галузі міста Одеси та з нагоди відзначення професійного свята – Дня будівельника.

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня Незалежності України

МАСЛЕННІКОВА Світлана Вікторівна – заступник начальника відділу промисловості та підприємництва департаменту економічного розвитку Одеської міської ради.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, високі досягнення у професійній діяльності та з нагоди відзначення Дня Незалежності України.

ФІРСОВА Оксана Юріївна – керівник хореографічного гуртка “Зірочка” Одеської загальноосвітньої школи № 130 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.
За багаторічну сумлінну творчу працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у формування естетичної культури учнівської молоді, втілення нових методів навчання та з нагоди відзначення Дня Незалежності України.
АМЕЛІНА Наталя Вікторівна – головний спеціаліст відділу міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області.
ЛЮТЯНСЬКА Людмила Анатоліївна – начальник відділу фінансової роботи управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області.
СОЛОДНЮК Світлана Миколаївна – головний спеціаліст відділу звітності управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області.
За багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у забезпечення сталого функціонування казначейства та з нагоди відзначення Дня Незалежності України.

КАРАЙВАН Михайло Михайлович – пожежний відомчої пожежної команди-1 служби пожежної безпеки Одеської філії Державного підприємства “Адміністрація морських портів України” (адміністрація Одеського морського порту).
ПОДОРЯН Дмитро Вікторович – начальник юридичної служби Одеської філії Державного підприємства “Адміністрація морських портів України” (адміністрація Одеського морського порту).
ПОНОМАРЕНКО Валерій Федорович – начальник сектору режимно-секретного забезпечення Одеської філії Державного підприємства “Адміністрація морських портів України” (адміністрація Одеського морського порту).
За багаторічну сумлінну працю, вагомі трудові досягнення, високу професійну майстерність, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди відзначення Дня Незалежності України.

ГОРОБЕЦЬ Олександр Олександрович – офіцер організаційно-штатного відділу організаційно-мобілізаційного управління штабу військової частини А2393 оперативного командування “Південь”.
ЄРМІШКІНА Ірина Борисівна – начальник гідрометеорологічної служби управління оперативного забезпечення штабу військової частини А2393 оперативного командування “Південь”. 
КИСЕЛЬОВА Наталія Миколаївна – відповідальний виконавець групи секретного документального забезпечення відділу охорони державної таємниці штабу військової частини А2393 оперативного командування “Південь”.
КУЗЬМЕНКО Віктор Миколайович – заступник начальника відділу комплектування рядовим та сержантським складом управління персоналу штабу військової частини А2393 оперативного командування “Південь”.



СКЛЯРЕНКО Сергій Миколайович – офіцер організаційно-планової групи озброєння військової частини А2393 оперативного командування “Південь”.
За зразкове виконання службових обов’язків, бездоганну службу, високі досягнення у військовій справі, активну участь у військово-патріотичному вихованні молоді та з нагоди відзначення Дня Незалежності України.

АНТИНЕСКУЛ Руслан Іванович – начальник караулу 5 державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій                в Одеській області.
СЕРБІНА Ірина Володимирівна – диспетчер 2 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області.
ТОПЧІЙ Вікторія Анатоліїівна – диспетчер 3 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області.
За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомі досягнення у службовій діяльності та з нагоди відзначення Дня Незалежності України.


МЕЛЬНИК Андрій Васильович – командир комендантського взводу (для забезпечення Південного територіального управління) військової частини 3014 Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України.
РЯБЦЕВ Віталій Миколайович – інструктор (з водіння) технічної групи розвідувально-пошукової групи спеціального призначення окремого загону спеціального призначення Південного територіального управління Національної гвардії України.
СКУТАРЕНКО Сергій Сергійович – командир 2 відділення 3 взводу оперативного призначення роти оперативного призначення                                         (на бронеавтомобілях) 3 батальйону оперативного призначення військової частини 3012 Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України.
За сумлінне виконання службових обов’язків щодо зміцнення законності та правопорядку під час виконання службово-бойових завдань, відданість військовій присязі та українському народу у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України та з нагоди відзначення Дня Незалежності України.


ВОРОБЕЙ Юрій Васильович – головний сержант радіотехнічного взводу окремої радіотехнічної роти Західної військово-морської бази Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
КОЛЕЖНЮК Ігор Васильович – заступник начальника управління бойової підготовки Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
ЧЕРНЮК Сергій Павлович – начальник зв’язку штабу окремого батальйону морської піхоти 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 Незалежності України.

Нагороджені за підсумками роботи у 2016-2017 навчальному році

АНДРІЄНКО Ольга Володимирівна – вчитель російської мови та зарубіжної літератури Одеської Маріїнської гімназії Одеської міської ради Одеської області.
БЕРЛЮК Юлія Володимирівна – заступник директора з навчально-виховної роботи Одеської загальноосвітньої школи № 45 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.
БОНДАТІЙ Ніна Семенівна – вчитель математики та інформатики Одеського навчально-виховного комплексу № 67 “Загальноосвітня школа                   І-ІІІ ступенів – ліцей” Одеської міської ради Одеської області.
ВАСИЛЬЄВА Олена Іванівна – вихователь-методист Одеського дошкільного навчального закладу “Ясла-садок” № 171 Одеської міської ради Одеської області.
ВЕРЬОВКІНА Надія Сергіївна – вчитель зарубіжної літератури Одеського навчально-виховного комплексу № 49 “Спеціалізована школа – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Одеської міської ради Одеської області.
ГЕРАСІМЧУК Надія Вікторівна – заступник директора з навчально-виховної роботи Одеської загальноосвітньої школи № 26 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.
ГРИЦЮК Світлана Володимирівна – вихователь-методист Одеського дошкільного навчального закладу “Ясла-садок” № 278 комбінованого типу Одеської міської ради Одеської області.
ГУБАРЄВА Ірина Миколаївна – заступник директора з навчально-виховної роботи Одеської загальноосвітньої школи № 43 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.
ДЕНИСЮК Тетяна Василівна – вчитель фізики та астрономії Одеської гімназії № 5 Одеської міської ради Одеської області.
ЖОВМІР Олена Олександрівна – вчитель математики Одеської загальноосвітньої школи № 80 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.
ЖУКОВИЧ Інна Петрівна – вчитель хімії Одеської загальноосвітньої школи № 27 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.
КОСТЕНКО Ольга Дмитрівна – заступник директора з навчально-виховної роботи Одеської загальноосвітньої школи № 5 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.
МОРІЙ Станіслава Василівна – вчитель хімії Одеського навчально-виховного комплексу № 13 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія” Одеської міської ради Одеської області.
МОСКАЛЕНКО Антоніна Валентинівна – заступник директора з навчально-виховної роботи Одеської спеціалізованої школи № 121                    І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов Одеської міської ради Одеської області.
ОРЄШКІНА Світлана Ігорівна – керівник музичний Одеського дошкільного навчального закладу “Ясла-садок” № 19 комбінованого типу Одеської міської ради Одеської області.
ФЕДОРОВА Тетяна Анатоліївна – вчитель біології Одеського юридичного ліцею Одеської міської ради Одеської області.
ЯГУПОВА Олена Олександрівна – вихователь-методист Одеського дошкільного навчального закладу “Ясла-садок” № 138 Одеської міської ради Одеської області.
ЯШКОВА Алла Михайлівна – заступник директора з навчально-виховної роботи Одеської загальноосвітньої школи № 55 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.
За сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток освіти міста Одеси та за підсумками роботи                                     у 2016-2017 навчальному році.

Нагороджені з нагоди відзначення
223-ї річниці заснування Одеського морського порту

БОГОМОЛКІНА Марія Олександрівна – менеджер з туризму відділу туризму та євроінтеграції служби круїзної інфраструктури та зовнішніх зв’язків Одеської філії Державного підприємства “Адміністрація морських портів України” (адміністрація Одеського морського порту).
КІЗЛАК Ігор Миронович – заступник головного інженера з безпеки праці Одеської філії Державного підприємства “Адміністрація морських портів України” (адміністрація Одеського морського порту).
МІШУСТІН Василь Семенович – технік-оператор електронного устаткування дільниці відеонагляду служби морської безпеки Одеської філії Державного підприємства “Адміністрація морських портів України” (адміністрація Одеського морського порту).
За багаторічну сумлінну працю, вагомі трудові досягнення, високу професійну майстерність, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди відзначення 223-ї річниці заснування Одеського морського порту.




Нагороджені з нагоди відкриття значущих
історичних і соціально-культурних об’єктів міста

ГАСІЄВ Андрій Юрійович – заступник директора комунального підприємства “ОДЕСРЕКЛАМА”.
ГЛАДУН Андрій Миколайович – заступник директора комунального підприємства “ОДЕСРЕКЛАМА”. 
КАБАТОВА Яніна Павлівна – головний спеціаліст комунального підприємства “Центр екологічних проблем та ініціатив”. 
ЛАЗАРЕНКО Тетяна Іванівна – методист відділу науково-методичного забезпечення викладання основних дисциплін та дошкільної освіти інформаційно-методичного центру департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
НАЗАРОВ Олег Валерійович – дорожній робітник 3 розряду відокремленого структурного підрозділу № 4 комунального підприємства “Міські дороги”.
СКАЛАЦЬКИЙ Дмитро Васильович – провідний фахівець відділу технічного нагляду управління дорожнього господарства Одеської міської ради.
ЧЕТАКОВ Юрій Іванович – головний спеціаліст відділу організаційної роботи та кадрового забезпечення управління архітектури та містобудування Одеської міської ради.
ЧОЛАК Валентина Семенівна – начальник відділу молодіжної політики департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
За сумлінну працю, вагомі трудові досягнення, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, активну участь в урочистому відкритті значущих історичних і соціально-культурних об’єктів міста та з нагоди відзначення Дня міста Одеси.

Нагороджені з нагоди відзначення 25-річчя з дня заснування Благодійного фонду “Міжнародна допомога “Добрий Самарянин”

ТЕРЕХОВА Наталя Валеріївна – адміністратор Благодійного фонду “Міжнародна допомога “Добрий Самарянин”.
За активну громадську і волонтерську діяльність, відданість справі благодійності, особистий внесок у надання соціальної допомоги незахищеним верствам населення та з нагоди відзначення 25-річчя з дня заснування Благодійного фонду “Міжнародна допомога “Добрий Самарянин”.

Нагороджені з нагоди відзначення другої річниці з дня створення патрульної поліції міста Одеси

ГЕРВАСЬЄВ Богдан Юрійович – інспектор роти № 4 батальйону № 1 Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції.
ЗОЛОТАР Олександр Віталійович – інспектор роти № 2 батальйону № 2 Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції.
КАРПЕНКО Владіслав Олегович – інспектор роти № 1 батальйону № 3 Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції.
КУКУРУДЗА Богдан Сергійович – інспектор роти № 4 батальйону № 3 Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції.
КУЛІШ Павло Євгенович – інспектор роти № 2 батальйону № 1 Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції.
МОСКОВЧЕНКО Володимир Володимирович – інспектор роти № 2 батальйону № 4 Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції.
ПАНКОВА Галина Олександрівна – інспектор роти № 4 батальйону № 4 Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції.
РУСОВ Андрій Анатолійович – інспектор роти № 3 батальйону № 1 Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції.
РЯБОШАПКА Дмитро Станіславович – інспектор роти № 3 батальйону № 1 Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції.
СЕМЕРА Ігор Вільгельмович – поліцейський роти № 2 батальйону № 2 Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції.
СІНЄЛЬНІКОВА Аліна Сергіївна – інспектор роти № 3 батальйону № 2 Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції.
ТАЦИШИН Віктор Сергійович – інспектор роти № 4 батальйону № 2 Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції.
ТІМАНОВСЬКИЙ Олександр Олександрович – інспектор роти № 2 батальйону № 3 Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції.
ТОДОРІКА Максим Володимирович – інспектор роти № 2 батальйону № 4 Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції.
ФРОЛОВ Сергій Сергійович – інспектор роти № 2 батальйону № 2 Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції.
ЧЕРНЯВСЬКИЙ Євген Ігорович – інспектор роти № 1 батальйону № 4 Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції.
За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, бездоганну службу та з нагоди відзначення другої річниці з дня створення патрульної поліції міста Одеси.



Нагороджені з нагоди відзначення
223-ї річниці заснування Одеського морського
торговельного порту

ПОГОРЕЛОВА Лілія Федорівна – старший майстер комплексу побутового обслуговування інженерної служби Державного підприємства “Одеський морський торговельний порт”.
ПУСТОМЕЛЬНИК Олена Георгіївна – інженер договірного відділу Державного підприємства “Одеський морський торговельний порт”.
За багаторічну сумлінну працю, вагомі трудові досягнення, високу професійну майстерність, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди відзначення 223-ї річниці заснування Одеського морського торговельного порту.



Керуюча справами                                                                              О. Оніщенко





