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


АФАНАСЬЄВ Олексій Дмитрович – член ради громадської організації “Спілка сприяння військовослужбовцям та ветеранам м. Одеси”.
За активну громадську діяльність, сумлінну працю в ветеранській організації з соціального захисту і соціальної підтримки ветеранів, вагомий внесок у справу духовно-патріотичного виховання молоді та з нагоди відзначення 90-річчя від дня народження.
КУЧЕРЯВА Ірина Ігорівна – головний спеціаліст територіального відділу служби у справах дітей Одеської міської ради у Малиновському районі.
За сумлінну плідну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високі досягнення у професійній діяльності та з нагоди відзначення ювілею від дня народження.
ЛЕВЕНЕЦЬ Володимир Прохорович – завідувач терапевтичного відділення 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 75-річчя від дня народження.
ЛІРНИК Ул’яна Григорівна – викладач фортепіанного відділу комунального позашкільного навчального закладу “Дитяча музична                       школа № 4 м. Одеси”.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі творчі досягнення, значний внесок у розвиток музичної освіти та з нагоди відзначення ювілею від дня народження.
ЯНЦ Максим Петрович – охоронник роти охорони об’єктів та публічної безпеки батальйону № 1 Управління поліції охорони в Одеській області.
За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, бездоганну службу, особливі заслуги в боротьбі зі злочинністю, охороні публічного порядку, захисті прав і свобод людини і громадянина.



Нагороджені з нагоди відзначення
80-річчя від дня заснування комунального позашкільного
навчального закладу “Одеський міський Палац
дитячої та юнацької творчості”

ДЕНИСОВА Оксана Олександрівна – художній керівник комунального позашкільного навчального закладу “Одеський міський Палац дитячої та юнацької творчості”.
КУЗНЕЦОВ Валерій Миколайович – завідувач відділу вокально-інструментальної та театральної творчості комунального позашкільного навчального закладу “Одеський міський Палац дитячої та юнацької творчості”.
ЛИТОВЧЕНКО Марина Володимирівна – завідувач організаційно-масового відділу комунального позашкільного навчального закладу “Одеський міський Палац дитячої та юнацької творчості”.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток позашкільної освіти міста Одеси та з нагоди відзначення 80-річчя від дня заснування комунального позашкільного навчального закладу “Одеський міський Палац дитячої та юнацької творчості”.

Нагороджені з нагоди відзначення 25-ї річниці
від дня заснування комунальної установи “Геріатричний дім
милосердя імені святого цілителя Пантелеймона”.

ДЖАНАЄВА Віра Михайлівна – молодша медична сестра з догляду за хворими 1 відділення комунальної установи “Геріатричний дім милосердя імені святого цілителя Пантелеймона”. 
ПІНАКІНА Надія Іванівна – медична сестра 2 відділення комунальної установи “Геріатричний дім милосердя імені святого цілителя Пантелеймона”.
За багаторічну плідну працю, сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, самовіддане служіння обраній справі у системі соціального захисту та з нагоди відзначення 25-ї річниці від дня заснування комунальної установи “Геріатричний дім милосердя імені святого цілителя Пантелеймона”.

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня Соборності України

РАЗДОРОЖНИЙ Денис Юрійович – охоронець комунального підприємства “Муніципальна охорона”.
ШАПОВАЛОВ Марк Валерійович – начальник відділу фізичної охорони комунального підприємства “Муніципальна охорона”.
За бездоганне виконання службових обов’язків, мужність і самовіддачу, відданість у служінні українському народу та з нагоди відзначення Дня Соборності України.

Нагороджені з нагоди відзначення
50-ї річчя від дня заснування товариства
з обмеженою відповідальністю “СТІКОН”

ЄГОРОВ Володимир Леонтійович – муляр 5 розряду дільниці загально-будівельних робіт № 2 товариства з обмеженою відповідальністю “СТІКОН”.
КІСТОЛ Віктор Олександрович – заступник директора з будівництва товариства з обмеженою відповідальністю “СТІКОН”.
РУСЬКИХ Євгеній Рудольфович – виконавець робіт виробництва     № 2 виробничої бази товариства з обмеженою відповідальністю “СТІКОН”.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі трудові досягнення, значний внесок у розвиток будівельної галузі міста Одеси та з нагоди відзначення 50-річчя від дня заснування товариства з обмеженою відповідальністю “СТІКОН”.

Нагороджені з нагоди відзначення 
30-річчя від дня заснування Одеського
дошкільного навчального закладу
“Ясла-садок” № 80 Одеської міської ради
Одеської області

САВЧЕНКО Ірина Леонідівна – завідувач Одеського дошкільного навчального закладу “Ясла-садок” № 80 Одеської міської ради Одеської області.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток дошкільної освіти міста Одеси та з нагоди відзначення 30-річчя від дня заснування Одеського дошкільного навчального закладу “Ясла-садок” № 80 Одеської міської ради Одеської області.

Нагороджені за сумлінну працю, зразкове 
виконання службових обов’язків, високий
професіоналізм та вагомі досягнення у
службовій діяльності

МИНЕНКО Віталій Вікторович – старший пожежний-рятувальник     3-ої державної пожежно-рятувальної частини Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області. 
ТРУШКІН Олександр Анатолійович – командир відділення               6 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 та вагомі досягнення у службовій діяльності. 

БАЛАН Дмитро Васильович – поліцейський взводу № 1 роти № 1 батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Шторм» Головного управління Національної поліції в Одеській області.
ВИШНЕВСЬКИЙ Віктор Анатолійович – поліцейський взводу № 1 роти № 2 батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Шторм» Головного управління Національної поліції в Одеській області.
ВОЙТОВ Сергій Вікторович – поліцейський взводу № 1 роти № 2 батальйону поліції особливого призначення «Шторм» Головного управління Національної поліції в Одеській області.
ДОВГАНЮК Андрій Олександрович – інспектор штабу батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Шторм» Головного управління Національної поліції в Одеській області.
КАНТОЛИНСЬКИЙ Олександр Васильович – інспектор взводу № 1 роти № 1 батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Шторм» Головного управління Національної поліції в Одеській області.
КРАСНОПЬОРОВ Микола Юрійович – поліцейський взводу № 1 роти № 1 батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Шторм» Головного управління Національної поліції в Одеській області.
КУЛІНСЬКИЙ Сергій Анатолійович – заступник командира взводу № 1 роти № 2 батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Шторм» Головного управління Національної поліції в Одеській області.
ЛУЖАНСЬКИЙ Володимир Миколайович – поліцейський взводу   № 3 роти № 1 батальйону поліції особливого призначення «Шторм» Головного управління Національної поліції в Одеській області.
НЕЧИПОРУК Олег Болеславович – поліцейський взводу № 1 роти № 2 батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Шторм» Головного управління Національної поліції в Одеській області.
ПІДМАЗКО Сергій Миколайович – поліцейський взводу № 1 роти  № 2 батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Шторм» Головного управління Національної поліції в Одеській області.
СОКРУТЕНКО Віталій Сергійович – поліцейський взводу № 1 роти № 1 батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Шторм» Головного управління Національної поліції в Одеській області.
ТАРАНЕНКО Анатолій Євгенович – поліцейський взводу № 1 роти № 2 батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Шторм» Головного управління Національної поліції в Одеській області.
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Руслан Олександрович – поліцейський взводу 
№ 1 роти № 1 батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Шторм» Головного управління Національної поліції в Одеській області.
ЮРЧЕНКО Віталій Дмитрович – поліцейський взводу № 1 роти № 1 батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Шторм» Головного управління Національної поліції в Одеській області.
За сумлінне виконання службових обов’язків, бездоганну службу, мужність, самовіддачу та відданість справі служіння українському народу.

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня вшанування учасників бойових дій
на території інших держав

ГАЛЬЧЕНКО Анатолій Володимирович – голова первинної організації воїнів-інтернаціоналістів Ради Київської районної організації ветеранів м. Одеси, учасник бойових дій.
КАРДАШИНА Людмила Борисівна – член первинної організації воїнів-інтернаціоналістів Ради Київської районної організації ветеранів                м. Одеси, учасник бойових дій.
МОСТОВИЙ Олексій Якович – член первинної організації воїнів-інтернаціоналістів Ради Київської районної організації ветеранів м. Одеси, учасник бойових дій.
За активну громадську діяльність, сумлінну працю в ветеранській організації з соціального захисту і соціальної підтримки ветеранів, вагомий особистий внесок у справу духовно-патріотичного виховання молоді та з нагоди відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Нагороджені з нагоди відзначення 30-річчя
від дня заснування організації ветеранів м. Одеси

БРУНЬКОВСЬКА Тетяна Василівна – відповідальний секретар ради ветеранів Київського району м. Одеси.
ЖУЧЕНКО Тамара Петрівна – член ради ветеранів Приморського району м. Одеси.
КРОКОС Альфред Едуардович – член ради ветеранів Приморського району м. Одеси, голова первинної ветеранської організації.
ЛЕВІНЗОН Наум Абрамович – заступник голови ради ветеранів Київського району м. Одеси, голова комітету ветеранів війни. 
МАЛІКОВА Віра Федорівна – член ревізійної комісії ради ветеранів
Приморського району м. Одеси.
ОВЧАРЕНКО Тетяна Андріївна – заступник голови ради ветеранів Київського району м. Одеси, голова комітету ветеранів війни. 
ПЛУЖНІКОВА Валентина Миколаївна – голова первинної ветеранської організації селища Шевченка Суворовського району м. Одеси.
ПОЛІЩУК Алла Петрівна – голова первинної ветеранської організації мікрорайону “Шкільний” Київського району м. Одеси.
СЕРГЄЙ Іван Ярославович – голова первинної ветеранської організації Малиновського району м. Одеси.
ШЕЛУХАНОВА Віра Петрівна – член ради ветеранів Приморського району м. Одеси.
За активну громадську діяльність, сумлінну працю в ветеранській організації з соціального захисту і соціальної підтримки ветеранів, вагомий особистий внесок у справу духовно-патріотичного виховання молоді та з нагоди відзначення 30-річчя від дня заснування організації ветеранів міста Одеси.

Нагороджені з нагоди відзначення 95-ї річниці
від дня заснування Одеського державного університету
внутрішніх справ

ГРЕЧКОСІЙ Діана Дмитрівна – методист відділення методичного забезпечення навчального процесу навчально-методичного відділу Одеського державного університету внутрішніх справ.
ПАЛЬШКОВ Костянтин Євгенович – доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Одеського державного університету внутрішніх справ.
СИДОРЕНКО Вікторія Леонідівна – методист факультету № 1 навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Одеського державного університету внутрішніх справ.
За сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків, високий професіоналізм, вагомі досягнення у службовій діяльності та з нагоди відзначення 95-ї річниці від дня заснування Одеського державного університету внутрішніх справ.

Нагороджені з нагоди відзначення
25-річчя від дня заснування громадської
організації “Асоціація жіночих організацій
Одеської області”

ГРИЩЕНКО Валентина Іванівна – голова громадської жіночої організації “Мати і дитина”, м. Одеса.
РИБАК Тетяна Василівна – голова громадської організації “Товариство багатодітних сімей Суворовського району”, м. Одеса.
САДОВСЬКА Олена Олександрівна - керівник Одеської громадської організації “Асоціація вдови Чорнобиля”, м. Одеса.
ФЕСЕНКО Наталія Львівна – голова громадської організації “Вікторія”, м. Одеса.
За активну громадську діяльність, відданість справі жіночого руху, вагомий особистий внесок у реалізацію гендерної політики, сумлінну працю із захисту прав жінок і дітей та з нагоди відзначення 25-річчя від дня заснування громадської організації “Асоціація жіночих організацій Одеської області”.

Нагороджені з нагоди відзначення
Міжнародного жіночого дня

ГЛАДУШЕВСЬКА Наталя Володимирівна – вихователь-методист Одеського дошкільного навчального закладу “Ясла-садок” № 299 Одеської міської ради Одеської області.
СПІЦ Ірина Олександрівна – вчитель початкових класів Одеської спеціалізованої школи № 54 І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області.
УСОВА Інна Ігорівна – вчитель хімії Одеського ліцею “Приморський” Одеської міської ради Одеської області.
За сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток галузі освіти міста Одеси та з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня.

АВДІЄВСЬКА Олена Михайлівна – інспектор роти № 4 батальйону № 1 Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.
ВОРОНЧУК Оксана Леонідівна – інспектор роти № 1 батальйону                  № 3 Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.
ГОРБАТОВА Галина Юріївна – заступник командира роти № 1 батальйону № 2 Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.
ДІОРДІЄВА Кристина Олександрівна – інспектор ІІ категорії відділу адміністративної практики Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.
ЗАБОЛОТНЯ Єлизавета Ігорівна – інспектор роти № 4 батальйону № 2 Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.
КЛІВЕЦЬ Світлана Леонідівна – командир роти № 3 батальйону № 1 Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції.
КОРНІЄНКО Світлана Василівна – інспектор роти № 1 батальйону № 3 Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.
КРАВЧУК Олена Валентинівна – інспектор роти № 1 батальйону                № 4 Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.
КРЕМЕНДЮК Олена Миколаївна – поліцейський роти № 3 батальйону № 3 Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.
МАЗУР Тетяна Вікторівна – інспектор роти № 3 батальйону № 4 Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.
МАНУЧАРЯН Татевік Артурівна – інспектор ІІ категорії відділу моніторингу та аналітичного забезпечення Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.
МОЛОДЧАК Віта Віталіївна – інспектор роти № 2 батальйону № 4 Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.
РОЧЕВА Ірина Вікторівна – інспектор роти № 2 батальйону № 1 Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.
СКОПЕЦЬ Дана Миколаївна – поліцейський роти № 4 батальйону           № 1 Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.
За зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у зміцнення законності і правопорядку та з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня.

Нагороджені з нагоди відзначення
20-річчя від дня заснування обласної громадської
жіночої організації “Мати і дитина”

ШУЛЬДЕШОВА Тетяна Борисівна – член правління обласної громадської жіночої організації “Мати і дитина”. 
За активну громадську діяльність, сумлінну працю в організації  соціального захисту і соціальної підтримки багатодітних сімей, одиноких матерів, вагомий внесок у справу патріотичного виховання молоді та з нагоди відзначення 20-річчя від заснування організації. 

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня працівників житлово-комунального
господарства і побутового обслуговування населення

АХМЕДОВ Бабак Магамед Огли – начальник гаражу комунального підприємства “МІСЬКЗЕЛЕНТРЕСТ”.
ВАНАТ Надія Вікторівна – майстер з експлуатації дільниці № 3 комунального підприємства «Житлово-комунальний сервіс “Північний”.
ВИСОЦЬКИЙ Олександр Михайлович – електромонтер оперативно-виїзної бригади комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення “ОДЕСМІСЬКСВІТЛО”.
ВОЛОХОВ Віктор Миколайович – водій автотранспортних засобів            1 класу автомобільної колони служби «Спецавтогосподарство» філії “Інфоксводоканал”.
ДИДЕНКО Ольга Миколаївна – архіваріус комунального підприємства “Міське агентство з приватизації житла”.
ЛИЖИН Сергій Юрійович – начальник сервісного центру експлуатаційного трамвайного депо № 1 комунального підприємства “ОДЕСМІСЬКЕЛЕКТРОТРАНС”.
МАКАРЕНКО Галина Василівна – начальник фінансового відділу – головний бухгалтер комунального підприємства “Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування”.
МОРОЗ Микола Іванович – слюсар-ремонтник комунального підприємства “Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство”.
РОГАЧОВ Сергій Леонідович – майстер із поточного ремонту виробничої дільниці № 10 комунального підприємства “Житлово-комунальний сервіс “Фонтанський”.
РУДНИК Надія Яківна – оператор водозапірних споруд дільниці з поточного утримання бюветних комплексів комунального підприємства “Сервісний центр”.
САМАРЦЕВА Ірина Павлівна – начальник відділу житлового господарства департаменту міського господарства Одеської міської ради.
СКАРАЄВ Олександр Андрійович – слюсар-сантехнік дільниці № 3 комунального підприємства «Житлово-комунальний сервіс “Чорноморський”.
СПИРИДОНОВА Світлана Яківна – двірник дільниці № 2 комунального підприємства «Житлово-комунальний сервіс “Пересипський”.
ФЕДОРИНИЧ Григорій Якович – слюсар-електрик із ремонту електрообладнання 5-го розряду вагоно-ремонтних майстерень комунального підприємства “ОДЕСМІСЬКЕЛЕКТРОТРАНС”.
ФЕДОРОВА Катерина Анатоліївна – начальник відділу комунального господарства департаменту міського господарства Одеської міської ради. 
ШАВИРІНА Катерина Сергіївна – заступник директора комунального підприємства “Міські дороги”.
ШАКІНА Вікторія Вікторівна – провідний інженер цеху з ремонту котельного устаткування комунального підприємства “Теплопостачання міста Одеси”.
ШКУРКА Марія Іванівна – двірник виробничої дільниці № 6 комунального підприємства «Житлово-комунальний сервіс “Черьомушки”.
За сумлінну працю, високі досягнення в професійній діяльності, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди відзначення Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення.

ТКАЧОВА Ірина Вікторівна – головний спеціаліст відділу контролю та моніторингу за станом території Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради.
За сумлінну працю, високі досягнення в професійній діяльності, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди відзначення Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення та ювілею від дня народження.

Нагороджені за високий професіоналізм і самовіддану працю, проявлені при проведенні заходів з ліквідації наслідків снігопаду
та ожеледиці 06-07 січня 2017 року

ГЕРЖИК Галина Валеріївна – двірник дільниці № 8 комунального підприємства “Житлово-комунальний сервіс “Вузівський”.
ДЕМЧЕНКО Любов Григорівна – робітник з комплексного прибирання дільниці № 6 комунального підприємства “Житлово-комунальний сервіс “Північний”.
ЗАВІРУХА Валерій Олександрович – двірник дільниці № 1 комунального підприємства “Житлово-комунальний сервіс “Пересипський”.
КРАВЧЕНКО Максим Віталійович – робітник із комплексного прибирання та утримання будинків із прилеглими територіями дільниці № 7 комунального підприємства “Житлово-комунальний сервіс “Чорноморський”.
МАЛИШЕВ Олександр Володимирович – двірник виробничої дільниці № 5 комунального підприємства “Житлово-комунальний сервіс “Фонтанський”.
ПІКАЛОВА Валентина Іванівна – двірник дільниці № 1 комунального підприємства “Житлово-комунальний сервіс “Хмельницький”.
ПРИЧИПІЙ Андрій Анатолійович – двірник дільниці № 5 комунального підприємства “Житлово-комунальний сервіс “Черьомушки”.
ПУХКА Оксана Борисівна – двірник дільниці № 2 комунального підприємства “Житлово-комунальний сервіс “Хмельницький”.
РЕДЬКО Євгеній Петрович – двірник дільниці № 1 комунального підприємства “Житлово-комунальний сервіс “Хмельницький”.
СТОЯНОВ Іван Георгійович – двірник дільниці № 4 комунального підприємства “Житлово-комунальний сервіс “Черьомушки”.
ТКАЧУК Віра Миколаївна – двірник дільниці № 2 комунального підприємства “Житлово-комунальний сервіс “Вузівський”.
ШТАБОВЕНКО Тетяна Петрівна – двірник виробничої дільниці № 3 комунального підприємства “Житлово-комунальний сервіс “Фонтанський”.
За високий професіоналізм і самовіддану працю, проявлені при проведенні заходів з ліквідації наслідків снігопаду та ожеледиці 06-07 січня 2017 року. 








Нагороджені з нагоди відзначення
Дня Національної гвардії України

ПИСЬМЕННИК Тарас Миколайович – командир автомобільної роти військової частини 3014 Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України.
РАГОЗІН Гліб Станіславович – начальник вузла зв’язку Південного територіального управління Національної гвардії України.
СТУДИНЕЦЬ Андрій Миколайович – командир 3 патрульного взводу 1 патрульної роти 1 патрульного батальйону військової частини 3012 Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України.
ПЛИНГА Василь Пантелійович – перший заступник командира                     2 патрульного батальйону – начальник штабу 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 народові у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України та з нагоди відзначення Дня Національної гвардії України.

Нагороджені з нагоди відзначення
Міжнародного дня театру

КОСТИКА Владислав Миколайович – артист комунальної установи “Одеський театр юного глядача ім. Юрія Олеши”.
За сумлінну плідну працю, вагомі творчі досягнення, високу професійну майстерність та з нагоди відзначення Міжнародного дня театру.

ВОЛКОВА Людмила Георгіївна – хормейстер, диригент комунальної установи “Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В.С. Василька”.
За сумлінну плідну працю, вагомі трудові і творчі досягнення, високу професійну майстерність та з нагоди відзначення Міжнародного дня театру.
ЛАЗАРЕНКО Микола Павлович – водій комунальної установи “Одеський академічний український музично-драматичний театр                   ім. В.С. Василька”.
МУРАВСЬКА Ганна Петрівна – завідувач господарством комунальної установи “Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В.С. Василька”.
За багаторічну сумлінну працю, вагомі трудові досягнення, високу професійну майстерність та з нагоди відзначення Міжнародного дня театру.

Нагороджені з нагоди відзначення
20-річчя від дня заснування хореографічного
ансамблю “Мозаїка”

ПАЛІЄНКО Оксана Анатоліївна – керівник народного художнього колективу хореографічного ансамблю “Мозаїка” комунального позашкільного навчального закладу “Одеський будинок дитячої та юнацької творчості “Домінанта”.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток творчих здібностей учнівської молоді, популяризацію української національної культури та з нагоди відзначення 20-річчя від дня заснування народного художнього колективу хореографічного ансамблю “Мозаїка”.





Керуюча справами                                                                               О. Оніщенко
 


