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ПОСТОЛ Анна Анатоліївна - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер департаменту культури та туризму Одеської міської ради. 
За сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, добросовісне виконання службових обов’язків та з нагоди відзначення професійного                 свята – Дня бухгалтера.

АЛЕКСАНДРЕНКО Валерій Павлович - начальник медичної служби військової частини А0800.
САЛІН Андрій Генадійович - старший оперативний черговий - заступник командира військової частини А3189.
СЕМЕРУНЬ Олександр Володимирович - старший офіцер відділу служби військ штабу військової частини А0800.
За зразкове виконання службових обов’язків, високі досягнення у військовій справі, активну участь у військово-патріотичному вихованні молоді міста Одеси та з нагоди відзначення Дня Повітряних Сил Збройних Сил України.

Нагороджені з нагоди відзначення професійного 
свята – Дня будівельника

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ товариства з додатковою відповідальністю «ВИРОБНИЧЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ОДЕСБУД».
ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ Колективного підприємства «БУДОВА».
ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ товариства з обмеженою відповідальністю
«СТІКОН».
ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ приватного підприємства виробничо-комерційної фірми «МІКРОМЕГАС».
ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ відокремленого підрозділу «Будівельне управління № 463 товариства з додатковою відповідальністю «ЧОРНОМОРГІДРОБУД» в м. Одесі».
ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ промислово-будівельної групи «ІНТОБУД».
ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕФЕСТ».
ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ товариства з додатковою відповідальністю «ОДІСЕЙ-БМУ-11».
За вагомий внесок у розвиток будівельної галузі, спорудження об'єктів промислового, житлового та соціально-культурного призначення, високі трудові досягнення та з нагоди відзначення професійного свята – Дня будівельника.

АТАЯН Гарун Михайлович - технічний директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Цивільпроект».
БЕХ Микола Володимирович - начальник дільниці товариства з обмеженою відповідальністю «ЦИВІЛЬЖИТЛОБУД».
БЄЛЯНКІН Олександр Юрійович - водій, машиніст автокрану товариства з додатковою відповідальністю «Виробниче будівельно-монтажне об’єднання «ОДЕСБУД». 
БІРЮКОВ Павло Володимирович - виконавець робіт Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАРС».
БОНДАРЕНКО Валерій Олександрович - виконроб товариства з обмеженою відповідальністю «БАУ».
БРОНШТЕЙН Любов Авраамівна - головний архітектор проектів Товариства з обмеженою відповідальністю «Цивільпроект».
БУЦ Микола Костянтинович - виконавець робіт товариства з обмеженою відповідальністю «РОСТДОРСТРОЙ».
ВОЛОЩУК Людмила Антонівна - інженер з якості товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬКАБІР-СТРОЙ».
ДАНЬКОВ Валентин Володимирович - виконроб товариства з обмеженою відповідальністю «Гефест».
ДІГУЛА Дмитро В’ячеславович - головний інженер Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАРС».
ЄФІМЕНКОВ Андрій Миколайович - директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-монтажне управління-1».
КАЛЮЖНИЙ Максим Олександрович - заступник начальника виробничо-технічного відділу приватного підприємства виробничо-комерційної фірми «МІКРОМЕГАС».
КОВАЧ Володимир Васильович - муляр, бригадир комплексної бригади мулярів відокремленого підрозділу «Будівельне управління № 463 товариства з додатковою відповідальністю «ЧОРНОМОРГІДРОБУД» в            м. Одесі». 
КОЗИРЄВА Тетяна Євгеніївна - начальник відділу експертів по кошторисах філії Державного підприємства «Укрдержбудекспертиза» в Одеській області.
КОСОВАН Любов Андріївна - маляр дочірнього підприємства «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 2» відкритого акціонерного товариства транспортного будівництва «ОДЕСТРАНСБУД».
КРАЄВ Олександр Іванович - дорожній робітник товариства з обмеженою відповідальністю «РОСТДОРСТРОЙ».
ЛАДУР Володимир Григорович - заступник начальника управління відокремленого підрозділу «Будівельне управління № 463 товариства з додатковою відповідальністю «ЧОРНОМОРГІДРОБУД» в м. Одесі».
МАГАЦ Юрій Михайлович - начальник буддільниці товариства з додатковою відповідальністю «Виробниче будівельно-монтажне об’єднання «ОДЕСБУД». 
НЕДОЛЕШКО Андрій Станіславович - арматурник 5 розряду товариства з додатковою відповідальністю «ОДІСЕЙ-БМУ-11».
ПАНАЙОТОВ Сергій Іванович - муляр 3 розряду дільниці № 1 будівельного управління «Блок» товариства з обмеженою відповідальністю «СТІКОН».
ПАРАЩУК Валерій Іванович - начальник виробничо-технічного відділу товариства з обмеженою відповідальністю «ЦИВІЛЬЖИТЛОБУД».
ПЕРЕПЕЛИЦЯ Віктор Леонідович - копрівник 5 розряду дільниці пальних робіт управління механізації товариства з обмеженою відповідальністю «СТІКОН».
ПІВТОРАК Мирослав Миколайович - начальник будівельної дільниці приватного підприємства виробничо-комерційної фірми «МІКРОМЕГАС».
РАБІНОВИЧ Лев Фавелевич - заступник директора по виробництву
Приватного Акціонерного Товариства «ОДЕСЦИВІЛЬПРОЕКТ».
СЕДУШКІН Валерій Тихонович - головний інженер Товариства з обмеженою відповідальністю «РУЗАНА ПЛЮС».
СІСКОВИЧ Наталія Вікторівна - заступник голови правління з проектно-договірних питань промислово-будівельної групи «ІНТОБУД».
СОСЄДЄНКО Сергій Іванович - начальник дільниці товариства з обмеженою відповідальністю «БАУ».
ТОНЧЕВ Петро Петрович - начальник виробничо-технічного відділу товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-виробнича компанія «ПИК-СТРОЙ».
ЧЄПЕЛЄВ Валентин Тимофійович - заступник директора будівництва 
Колективного підприємства «БУДОВА».
ЧУГАЙНОВ Ігор Леонідович - заступник голови правління промислово-будівельної групи «ІНТОБУД».
ШЕВЧЕНКО Анатолій Петрович - виконавець робіт дочірнього підприємства «Будівельне управління № 2» відкритого акціонерного товариства транспортного будівництва «ОДЕСТРАНСБУД».
ШИШМОН Сергій Саламонович - водій, машиніст автокрану товариства з додатковою відповідальністю «Виробниче будівельно-монтажне об’єднання «ОДЕСБУД».
ЮЛАЄВ Петро Миколайович - головний інженер товариства з обмеженою відповідальністю «Гефест».
ЮРОШ Валентин Андрійович - заступник головного інженера Колективного підприємства «БУДОВА».
ЯЩЕНКО Ігор Олександрович - начальник виробничо-технічного відділу товариства з обмеженою відповідальністю «Строительная компания «ГРАДО-СТРОЙ».
За вагомий особистий внесок у розвиток будівельної галузі, спорудження об'єктів промислового, житлового та соціально-культурного призначення, значні досягнення у професійній діяльності та з нагоди відзначення професійного свята – Дня будівельника

Нагороджені з нагоди відзначення Дня Незалежності України

ПЛЕШКОВ Євген Анатолійович - капітан-змінний механік теплоходу «Плавучий збирач – 355» дільниці портофлоту технічної служби Одеської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту).
ЮГАЙ Микола Миколайович - черговий оперативний дільниці морської безпеки та охорони пасажирського комплексу служби морської безпеки Одеської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту).
За багаторічну сумлінну працю, високі трудові досягнення, добросовісне 
виконання службових обов’язків та з нагоди відзначення Дня Незалежності України

ВОЛОШИН Віталій Іванович - начальник ремонтно-допоміжної групи 
аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Одеській області.
ЗЮМКІН Ігор Васильович - начальник караулу 2 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в Одеській області.
НЕЖИВИЙ Григорій Андрійович - водій 1 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в Одеській області.
ПІЖИК Дмитро Володимирович - командир відділення 1 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в Одеській області.
ПРОНЮК Андрій Вікторович - пожежний-рятувальник 3 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в Одеській області.
За плідну працю, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків, вагомі досягнення у професійній діяльності та з нагоди відзначення Дня Незалежності України.
ЗОЗУЛЯ Раїса Григорівна - голова первинної організації ветеранів дільниці № 8 комунального підприємства «Житлово-комунальний сервіс «Північний» ради ветеранів Суворовського району м. Одеси.
МИРОНОВА Емілія Аркадіївна секретар первинної організації ветеранів дільниці № 6 комунального підприємства «Житлово-комунальний сервіс «Північний» ради ветеранів 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 відзначення Дня Незалежності України.

МАКСИМЧУК Микола Миколайович - начальник групи розшукової роботи відділу організації охорони, патрульно-постової служби, розшуку та діяльності Військової служби правопорядку у гарнізонах Південного територіального управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України.
ПАСІЧНИК Володимир Григорович - інспектор групи дорожньо-патрульної служби відділу військової інспекції дорожнього руху Південного територіального управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України.
За сумлінне виконання службових обов’язків, високі досягнення у військовій справі, вагомий внесок у підтриманні військової дисципліни та правопорядку серед військовослужбовців Одеського гарнізону та з нагоди відзначення Дня Незалежності України.

ВИГІВСЬКИЙ Віктор Анатолійович - начальник відділу протиповітряної оборони управління оперативного командування «Південь».
ГРИЦЮК Юрій Сергійович - заступник начальника тилу управління оперативного командування «Південь».
НАЗАРОВ Владислав Валерійович - начальник групи цивільно-військового співробітництва управління оперативного командування «Південь».
ПОПОВИЧ Геннадій Андрійович - начальник організаційно-штатного відділу – заступник начальника організаційно-мобілізаційного управління штабу управління оперативного командування «Південь».
СНІЖКО Олег Вікторович - начальник служби ракетно-артилерійського озброєння Озброєння управління оперативного командування «Південь».
ШИНКАРЬОВ Євген Михайлович - начальник оперативного управління – заступник начальника штабу управління оперативного командування «Південь».
За зразкове виконання службових обов’язків, значні досягнення у військовій справі, особистий внесок у підтриманні високої бойової готовності військ, самовідданості при захисті державного суверенітету України та з нагоди відзначення Дня Незалежності України.
АНЕПІР Владислав Іванович - командир відділення пеленгаторної станції групи радіо і радіотехнічної розвідки загону радіо і радіотехнічної розвідки Центру радіоелектронної розвідки Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
ПОДЛЄСНИЙ Сергій Сергійович - командир електромеханічної частини кілекторного судна «Шостка» дивізіону пошуково-рятувальних суден Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
ПРИХОДЬКО Анатолій Анатолійович - старший спеціаліст служби охорони державної таємниці штабу Західної військово-морської бази Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
За зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, 
бездоганну службу та з нагоди відзначення Дня Незалежності України.

СОЛОВЙОВА Ольга Миколаївна - заступник начальника відділу соціально-економічної політики департаменту економічного розвитку Одеської міської ради.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, добросовісне виконання службових обов’язків, вагомі досягнення у професійній діяльності та з нагоди відзначення Дня Незалежності України.

ТЕТЕРЯТНИК Ганна Костянтинівна - доцент кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Одеського державного університету внутрішніх справ. 
ТОМІНА Вікторія Анатоліївна - начальник центру спеціалізації та підвищення кваліфікації Одеського державного університету внутрішніх справ.
За плідну працю, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків, вагомі досягнення у професійній діяльності та з нагоди відзначення Дня Незалежності України.

Нагороджені з нагоди відзначення 221-ї річниці з дня заснування Одеського
морського торговельного порту

ЛЯХОВИЧ Борис Степанович - водій автотранспортного засобу автобази державного підприємства «Одеський морський торговельний порт».
ОСАДЧИЙ Олександр Іванович - змінний помічник капітана - змінний механік морського буксиру «Кентавр» служби флоту державного підприємства «Одеський морський торговельний порт».
СОКОЛОВ Андрій Валентинович - моторист-матрос морського буксиру «Булат» служби флоту державного підприємства «Одеський морський торговельний порт».
За багаторічну сумлінну працю, високі трудові досягнення, добросовісне виконання службових обов’язків та з нагоди відзначення 221-ї річниці з дня заснування Одеського морського торговельного порту.
САЛЬКО Геннадій Володимирович - старший механік - змінний помічник капітана теплоходу «ПС-355» дільниці портофлоту Одеської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту).
ШИПТЕНКО Наталія Григорівна - заступник начальника адміністративно-господарської служби Одеської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту).
За багаторічну плідну працю, високі трудові досягнення, добросовісне виконання службових обов’язків та з нагоди відзначення 221-ї річниці заснування м. Одеси та Одеського морського порту

Нагороджені з нагоди відзначення 70-річчя
заснування Одеської державної академії
технічного регулювання та якості

КИСЕЛЬОВА Ольга Ігорівна - завідувач кафедри суспільно-гуманітарної підготовки вищого навчального закладу «Одеська державна академія технічного регулювання та якості».
КУЛЬТА Світлана Володимирівна - заступник директора з навчальної роботи коледжу вищого навчального закладу «Одеська державна академія технічного регулювання та якості».
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців та з нагоди відзначення 70-річчя заснування Одеської державної академії технічного регулювання та якості.

МОРОХОВСЬКА Людмила Семенівна - президент благодійного фонду «Милосердя Віктор».
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я міста та з нагоди відзначення 221-ї річниці заснування міста Одеси.

Нагороджені з нагоди відзначення Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

БЕЗБАБНИЙ Дмитро Васильович - головний енергетик Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЛОУДСИСТЕМ».
БОБРОВНИК Олександр Кузьмич - електрозварник ручного зварювання ремонтно-механічного цеху публічного акціонерного товариства «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ».
БОРИСЕНКО Юрій Іванович - електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання 5-го розряду електроцеху публічного акціонерного товариства «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ».
МОШИНЕЦЬ Лариса Андріївна - інспектор з кадрів відділу кадрів та діловодства публічного акціонерного товариства «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ».
ХАДЖИОГЛО Вячеслав Дмитрович - слюсар контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 6-го розряду служби контрольно-вимірювальних приладів та автоматики публічного акціонерного товариства «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ».
За багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високі досягнення у професійній діяльності та з нагоди відзначення Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. 

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕМЕНТ».
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний внесок у розвиток галузі будівельних матеріалів, вагомі трудові досягнення у виробництві та з нагоди відзначення 50-річчя з дня створення Одеського цементного заводу.

ГНІДЕНКО Людмила Федорівна - бухгалтер публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», волонтер, співробітник Координаційного центру зі збору та надання гуманітарної і соціальної допомоги.
КОЗЛОВ Олег Олександрович - протоієрей, настоятель Спасо-Преображенського храму м. Одеси, співробітник Координаційного центру зі збору та надання гуманітарної і соціальної допомоги.
За активну благодійну, милосердну та громадську діяльність з підтримки вимушених переселенців зі сходу України та нужденних одеситів.

Нагороджені з нагоди відзначення Дня міста Одеси

ВЕРЕЩАГІНА Тетяна Олександрівна - керівник органу самоорганізації населення квартального комітету «Світанок» у м. Одесі.
ІВАНЕС Наталія Данилівна - керівник органу самоорганізації населення комітету мікрорайону «Лузанівський» у м. Одесі.
КОРШУНОВА Лариса Семенівна - керівник органу самоорганізації населення комітету мікрорайону «Приморський» у м. Одесі.
МАТОЧКІНА Олена Геннадіївна - керівник органу самоорганізації населення комітету мікрорайону «Таїровський» у м. Одесі.
НАЗАРЕНКО Валентина Петрівна - секретар органу самоорганізації населення комітету мікрорайону «Шкільний» у м. Одесі.
СЕРГІЄНКО Валентина Валентинівна - керівник органу самоорганізації населення комітету мікрорайону «Золотий берег» у м. Одесі.
За сумлінну плідну працю, добросовісне виконання службових обов’язків, активну участь у громадському житті м. Одеси та з нагоди відзначення Дня міста Одеси.
Нагороджені з нагоди відзначення Дня рятівника

ВОЗНЮК Дмитро Іванович - начальник комунально-рятувального поста рятувальної станції комунальної установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради».
ГРИГОРИНА Іван Олександрович - матрос-рятувальник рятувальної станції комунальної установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради».
ДЬОМІН Сергій Васильович - начальник комунально-рятувального поста рятувальної станції комунальної установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради».
ЗАРІПОВ Рінат Гамірович - начальник комунально-рятувального поста рятувальної станції комунальної установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради».
КУЛЯВЦЕВ Сергій Вікторович - матрос-рятувальник рятувальної станції комунальної установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради».
ЛЕДЕНЬОВ Сергій Миколайович - начальник комунально-рятувального поста рятувальної станції комунальної установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради».
НАХОД Олексій Федорович - начальник комунально-рятувального поста рятувальної станції комунальної установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради».
НЕВАЛІХІН Сергій Анатолійович - начальник відділення – старший водій відділення забезпечення 7 державної частини спеціальної пожежної техніки Головного управління ДСНС України в Одеській області.
ПАЧЕВ Руслан Васильович - начальник комунально-рятувального поста рятувальної станції комунальної установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради».
ПЕТРОВСЬКИЙ Вячеслав Володимирович - начальник комунально-рятувального поста рятувальної станції комунальної установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради».
СИНЮК Володимир Олексійович - начальник комунально-рятувального поста рятувальної станції комунальної установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради».
СКЛЯРОВ Олег Юрійович - начальник комунально-рятувального поста рятувальної станції комунальної установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради».
ЧУЛІЙ Геннадій Станіславович - начальник комунально-рятувального поста рятувальної станції комунальної установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради».
ШУТЕНКО Олег Володимирович - матрос-рятувальник рятувальної станції комунальної установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради».
За сумлінну плідну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомі досягнення у службовій діяльності та з нагоди відзначення Дня рятівника.

Нагороджені з нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту

ДРОЗДОВА Людмила Юріївна - вихованка комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа з дзюдо № 15».
ЄЩЕНКО Андрій Сергійович - тренер-викладач з вільної боротьби та 
сумо комунального позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 8».
МАРХУЛІЯ Бєсікі Трифонович - директор комунального позашкільного навчального закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з вільної боротьби № 14».
ПАНАІТОВ Андрій Павлович - тренер-викладач комунального позашкільного навчального закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з вільної боротьби № 14».
ПОВОЛОЦЬКИЙ Юрій Анатолійович - начальник управління у справах фізичної культури та спорту Одеської обласної державної адміністрації.
За сумлінну плідну працю, високі досягнення у професійній діяльності, значний особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту міста Одеси та з нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту. 

Нагороджені з нагоди відзначення Всеукраїнського дня бібліотек

БОТЕЗАТ Олена Михайлівна - завідувач бібліотеки-філії № 22 комунальної установи «Централізована міська бібліотечна система для дітей».
ГУЛЬКО Жанна Федорівна - завідувач інформаційно-бібліографічного відділу Центральної міської бібліотеки імені Івана Франка.
ЕРЕШОВА Тетяна Олександрівна - бібліотекар 2 категорії бібліотеки-філії № 46 комунальної установи «Централізована міська бібліотечна система для дітей».
КОНДРАТЕНКО Оксана Анатоліївна - завідувач відділу обробки та комплектування літератури комунальної установи «Централізована міська бібліотечна система для дорослих».
МІХЕЛЬ Світлана Петрівна - головний бухгалтер комунальної установи «Централізована міська бібліотечна система для дорослих».
СЕЛЕЗНЬОВА Лариса Іванівна - завідувач бібліотеки-філії № 29 комунальної установи «Централізована міська бібліотечна система для дорослих».
ФЕДОСЕЄНКО Ірина Костянтинівна - головний бухгалтер комунальної установи «Централізована міська бібліотечна система для дітей».
ШПОНЬКО Діана Вікторівна - завідувач бібліотеки-філії № 48 комунальної установи «Централізована міська бібліотечна система для дітей».
За сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, вагомі трудові досягнення, значний внесок у розвиток бібліотечної справи та з нагоди відзначення Всеукраїнського дня бібліотек.

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ Одеської обласної бібліотеки для юнацтва імені В.В. Маяковського.
ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ Одеської національної ордена Дружби народів наукової бібліотеки імені М. Горького.
ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки імені М.С. Грушевського.
ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ комунальної установи «Централізована міська бібліотечна система для дорослих».
ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ комунальної установи «Одеська обласна бібліотека для дітей ім. Н.К. Крупської».
ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ комунальної установи «Централізована міська бібліотечна система для дітей».
За сумлінну плідну працю, високу професійну майстерність, вагомі трудові досягнення, значний внесок у розвиток бібліотечної справи та з нагоди відзначення Всеукраїнського дня бібліотек.

БАЛАШОВА Лариса Миколаївна - завідувач бібліотеки Одеського навчально-виховного комплексу № 90 ім. О.С. Пушкіна «Спеціалізована школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад» Одеської міської ради Одеської області.
БОЛДИНСЬКА Лідія Володимирівна - завідувач бібліотеки Одеської загальноосвітньої школи № 78 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області.
КАРПЕНКО Ольга Миколаївна - завідувач бібліотеки Одеської загальноосвітньої школи № 1 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області.
КОЛЕНКО Тамара Анатоліївна - завідувач бібліотеки Одеської спеціалізованої школи № 40 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі трудові досягнення, значний внесок у розвиток бібліотечної справи та з нагоди відзначення Всеукраїнського дня бібліотек.



Нагороджені з нагоди відзначення 150-річчя з дня заснування
Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів

КОЛЕКТИВ Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів.
За сумлінну плідну працю, високу професійну майстерність, вагомі трудові досягнення та з нагоди відзначення 150-річчя з дня заснування Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів.

ДРАГАН Олександра Миколаївна - начальник авіаційної метеорологічної станції цивільної Одеса Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів.
ЛАВРЕНТЬЄВА Валентина Миколаївна - начальник відділу аерологічних спостережень Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів.
МАТИГІН Олександр Сергійович - завідувач сектору методичного керівництва Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів.
САВІЛОВА Алла Іванівна - начальник відділу метеорологічних прогнозів Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів.
ШЕВЧУК Антоніна Володимирівна - технік-океанолог відділу морських гідрологічних прогнозів Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів.
ШНУРЕНКО Наталія Євгенівна - начальник лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів.
За сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди відзначення 150-річчя з дня заснування Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів.

КОЛЕКТИВ команди учнів Бізнес-школи «BIGBOSS»
За високі досягнення у навчанні, активну участь у Чемпіонаті світу з молодіжного підприємництва SAGE-2015 у рамках Міжнародної освітньої програми «Школярі за розвиток глобального підприємництва»

АЗАРОВ Андрій Святославович - підприємець, головний бізнес-консультант, голова Ради бізнесменів SAGE-UKRAINE і Бізнес-школи «BIGBOSS».
АЗАРОВА Ольга Володимирівна - викладач Бізнес-школи «BIGBOSS».
ЧИНДАЦЬКА Вікторія Валентинівна - викладач Бізнес-школи «BIGBOSS». 
За сумлінну працю, активну участь у навчальному процесі, професійну підготовку учнів до участі у Чемпіонаті світу з молодіжного підприємництва 
SAGE-2015 у рамках Міжнародної освітньої програми «Школярі за розвиток 
глобального підприємництва»

Нагороджені з нагоди відзначення Дня рятівника і 20-ї річниці заснування комунальної установи «Служба оперативного реагування
на надзвичайні ситуації Одеської міської ради
(Служба - «077»)»

КОЧЕГУРА Олексій Володимирович - старший механік аварійно-рятувального відділу № 2 комунальної установи «Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (Служба - «077»)». 
КУТОВИЙ Віктор Кирилович - рятувальник аварійно-рятувального відділу № 2 комунальної установи «Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (Служба - «077»)».
ПРОКОПОВИЧ Владислав Віталійович - рятувальник аварійно-рятувального відділу № 1 комунальної установи «Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (Служба - «077»)».
ШЕВЧЕНКО Андрій Миколайович - оперативний черговий комунальної установи «Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (Служба - «077»)».
За багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високі досягнення у професійній діяльності та з нагоди відзначення Дня рятівника і 20-ї річниці заснування комунальної установи «Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (Служба - «077»)».

Нагороджені з нагоди відзначення 95-річчя з дня заснування Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова

БЕЗРОДНА Віра Іллівна - доцент кафедри політології, соціології та соціальних комунікацій Одеської національної академії зв’язку                     ім. О.С. Попова.
ВЄТРОВА Стелла Семенівна - доцент кафедри політології, соціології та соціальних комунікацій Одеської національної академії зв’язку                 ім. О.С. Попова.
ВУЙЦИК Людмила Миколаївна - старший викладач кафедри економіки підприємства та корпоративного управління Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова.
ГОРБАЧОВ Віктор Едуардович - доцент кафедри фізики оптичного зв’язку Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова. 
ОТЛИВАНСЬКА Галина Артурівна - доцент кафедри економіки підприємства та корпоративного управління Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова.
СТАНКЕВИЧ Едуард Павлович - доцент кафедри фізичного виховання Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну наукову та педагогічну діяльність, професійну і наукову підготовку студентської молоді, вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки та з нагоди відзначення 95-річчя з дня заснування Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова

Нагороджені з нагоди відзначення професійного
свята – Дня працівника освіти

ВАСАЛАТІЙ Надія Василівна - завідувач відділу інформатики та обчислювальної техніки Одеського коледжу комп’ютерних технологій Одеського державного екологічного університету. 
ПЕРЕСТОРОНІН Сергій Леонідович - викладач електротехнічних дисциплін Одеського коледжу комп’ютерних технологій Одеського державного екологічного університету. 
За сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий внесок у справу підготовки молоді та з нагоди відзначення професійного свята – Дня працівника освіти.

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ Одеської національної академії зв’язку   ім. О.С. Попова.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну наукову та педагогічну діяльність, вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки та з нагоди відзначення 95-річчя від дня заснування Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова.

Нагороджені з нагоди відзначення Дня військової частини 3012 
Національної гвардії України (м. Одеса)

МОСЬПАН Олександр Олександрович - заступник командира патрульної роти по роботі з особовим складом 2 патрульного батальйону військової частини 3012 Національної гвардії України (м. Одеса).
ШПОРУК Віталій Петрович - начальник групи організації служби з охорони громадського порядку військової частини 3012 Національної гвардії України (м. Одеса).
За зразкове виконання службових обов’язків, значні досягнення у військовій справі, бездоганну службу та з нагоди відзначення Дня військової частини 3012 Національної гвардії України (м. Одеса)

Нагороджені з нагоди відзначення 85-річчя заснування Одеського 
технічного коледжу Одеської національної
академії харчових технологій

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ Одеського технічного коледжу Одеської національної академії харчових технологій.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у справу підготовки молодших спеціалістів та з нагоди відзначення 85-річчя заснування Одеського технічного коледжу Одеської національної академії харчових технологій

КОПАЙГОРОДСЬКА Тетяна Григорівна - викладач економічних дисциплін Одеського технічного коледжу Одеської національної академії харчових технологій.
МИХАЙЛЮК Галина Павлівна - викладач спецдисциплін технологічного циклу Одеського технічного коледжу Одеської національної академії харчових технологій.
ПИРОГОВА Валентина Василівна - бухгалтер-касир Одеського технічного коледжу Одеської національної академії харчових технологій.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у справу підготовки молодших спеціалістів та з нагоди відзначення 85-річчя заснування Одеського технічного коледжу Одеської національної академії харчових технологій.

Нагороджені з нагоди відзначення Міжнародного дня глухих

БАБІН Олександр Васильович - голова Одеської обласної організації 
Українського товариства глухих. 
ЛАВРЕНТІЄВА Люся Олександрівна - перекладач жестової мови Одеської обласної організації Українського товариства глухих. 
За сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у вирішення проблем соціально-трудової реабілітації інвалідів зі слуху та з нагоди відзначення Міжнародного дня глухих

МАРОЧКІН Ратмір Михайлович - засновник громадської організації м. Одеси і Одеської області «Асоціація моряків-підводників                              ім. О.І. Маринеско», член постійної комісії Асоціації при командуванні Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
За багаторічну активну громадську діяльність, плідну роботу у ветеранській організації з соціального захисту і соціальної підтримки ветеранів-підводників, особистий приклад сумлінного служіння територіальній громаді міста та з нагоди відзначення 75-річчя від дня народження.

Нагороджені з нагоди відзначення 105-річчя відкриття першої
лінії електричного трамваю м. Одеси

ГАЖІЙ Микола Миколайович - водій трамваю 1 класу експлуатаційного трамвайного депо № 1 комунального підприємства «Одесміськелектротранс».
НЕДЄЛЄВ Михайло Афанасійович - коваль ручного кування 4 розряду служби ремонту колій та споруд комунального підприємства «Одесміськелектротранс». 
ЩЕРБІНА Микола Миколайович - слюсар з ремонту рухомого складу 5 розряду експлуатаційного трамвайного депо № 1 комунального підприємства «Одесміськелектротранс».
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди відзначення 105-річчя відкриття першої лінії електричного трамваю м. Одеси.

Нагороджені з нагоди відзначення 65-річчя Публічного акціонерного товариства «ОДЕСЬКА ТЕЦ»

ЗАПОРОЖАН Світлана Павлівна - слюсар-інструментальник цеху централізованого ремонту Публічного акціонерного товариства «ОДЕСЬКА ТЕЦ».
ПОГРІБНИЙ Микола Сергійович - слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 6 розряду хімічного цеху Публічного акціонерного товариства «ОДЕСЬКА ТЕЦ».
За сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, добросовісне виконання службових обов’язків та з нагоди відзначення 65-річчя Публічного акціонерного товариства «ОДЕСЬКА ТЕЦ».

Нагороджені з нагоди відзначення професійного свята – Дня вчителя

БАЦ Тетяна Миколаївна - викладач-хореограф комунального позашкільного навчального закладу «Дитяча хореографічна школа м. Одеси».
ГОСПОДІНОВА Людмила Петрівна - старший викладач, завідувач відділу народних інструментів комунального позашкільного навчального закладу «Дитяча музична школа № 13 м. Одеси».
СОКОЛОВА Оксана Юріївна - викладач вищої категорії, викладач-методист комунального позашкільного навчального закладу «Дитяча музична школа № 11 м. Одеси».
За сумлінну плідну працю, високий професійний рівень викладацької майстерності, вагомий внесок у справу виховання молоді та з нагоди відзначення професійного свята – Дня вчителя.

Нагороджені з нагоди відзначення
професійного свята – Дня юриста

БАЛАНДЮК Руслан Федорович – адвокат. 
ДІДИЧ Євгеній Володимирович адвокат адвокатського об’єднання «Юридична консультація Малиновського району м. Одеси».  
РОЗЕНБАЙМ Юрій Олександрович - адвокат адвокатського об’єднання «Адвокатська компанія Полонський та Партнери». 
ЧЕКАЛЕНКО Вадим Леонідович - адвокат адвокатського об’єднання «Юридична консультація Малиновського району м. Одеси». 
За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у зміцнення законності, надання правової допомоги громадянам і юридичним особам та з нагоди відзначення професійного свята – Дня юриста.

СЕРЕДЕНКО Альона Станіславівна - головний спеціаліст відділу інформаційно-правової та кадрової роботи юридичного департаменту Одеської міської ради. 
СТАРОСТІН Олексій Сергійович - начальник відділу по роботі з загальними справами управління з питань представництва у судах юридичного департаменту Одеської міської ради. 
ТКАЧЕНКО Любов Анатоліївна - головний спеціаліст відділу з організації роботи департаменту юридичного департаменту Одеської міської ради. 
За сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди відзначення професійного свята – Дня юриста.




Керуюча справами                                                                              О. Оніщенко


