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
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Вик.: Коваленко
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Додаток
                                                 			до рішення виконавчого комітету
                                                  			Одеської міської ради
                   						від
                  	 					№

СПИСОК
нагороджених Почесною грамотою виконавчого комітету
Одеської міської ради

КЛУБІС Яків Давидович – професор кафедри фізики Державного закладу “Південноукраїнський національний педагогічний університет                       імені К.Д. Ушинського”.
За багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, зразкове виконання службових обов’язків, вагомі досягнення у науково-педагогічній діяльності, значний внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди відзначення ювілею –                         80-річчя від дня народження.

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня Конституції України

ВИПЛАВЕНЬ Олександр Олександрович – офіцер групи по роботі               з особовим складом військової частини 3014 Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України.
КУСЯК Володимир Ярославович – начальник інженерної служби родів військ і служб Південного територіального управління Національної гвардії України.
За зразкове виконання службових обов’язків, вагомі досягнення у військовій справі, високий професіоналізм, бездоганну службу та з нагоди відзначення Дня Конституції України.

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня слідства

АРАФТЕНІЙ Вероніка Олександрівна – слідчий організаційно-методичного відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області.
БЕЗЛЕПКІНА Тетяна Валеріївна – старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області.
БОНДАРЕНКО Юрій Григорович – слідчий відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області.
ГАВРИШКО Павло Юрійович – слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області.
КОЛЕСНІК Алла Анатоліївна – старший слідчий в особливо важливих справах організаційно-методичного відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області.
СТУДЗИНСЬКА Анна Віталіївна – спеціаліст режимно-секретного сектору слідчого управління 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 слідства. 

Нагороджені з нагоди відзначення Дня Національної поліції України

КОЛЕВИЧ Віталій Сергійович – старший інспектор відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області.
ОТЧИЧЕНКО Олена Віталіївна – старший інспектор з особливих доручень відділу формування бази стану злочинності та адміністративних правопорушень управління інформаційно-аналітичної підтримки Головного управління Національної поліції в Одеській області.
ТРУНОВСЬКА Євгенія Сергіївна – інспектор ситуаційного відділу управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Головного управління Національної поліції в Одеській області.
За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, бездоганну службу, вагомі заслуги в боротьбі зі злочинністю та з нагоди відзначення Дня Національної поліції України.

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня працівників морського та річкового флоту

БРИГИНЕЦЬ Максим Сергійович – старший диспетчер порту                   (із залізничних операцій) групи залізничних операцій головної диспетчерської Одеської філії Державного підприємства “Адміністрація морських портів України” (адміністрація Одеського морського порту).
ГАЛЮК Галина Олександрівна – технік дільниці портофлоту технічної служби Одеської філії Державного підприємства “Адміністрація морських портів України” (адміністрація Одеського морського порту).
НІКІТІН Володимир Олександрович – матрос 1 класу бригади з очищення акваторії порту дільниці портофлоту технічної служби Одеської філії Державного підприємства “Адміністрація морських портів України” (адміністрація Одеського морського порту).
За багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомі трудові досягнення, зразкове виконання службових обов’язків                                 та з нагоди відзначення Дня працівників морського та річкового флоту.
ГРИГОР Ганна Валентинівна – економіст 2 категорії відділу економіки та тарифного регулювання служби з питань економіки та фінансів Державного підприємства “Одеський морський торговельний порт”.
ПАРФЕНЕНКО Олександр Миколайович – прибиральник території автобази Державного підприємства “Одеський морський торговельний порт”.
ТІЩЕНКО Віталій Михайлович – змінний механік плавдоку № 2 доково-комплексного цеху відокремленого структурного підрозділу “Судноверф “Україна” Державного підприємства “Одеський морський торговельний порт”.
ТКАЧЕНКО Валерій Вікторович – електромеханік м/б “Патріот” портофлоту Державного підприємства “Одеський морський торговельний порт”.
За багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомі трудові досягнення, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди відзначення Дня працівників морського та річкового флоту.

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

ЖЕМБАЗОВ Антон Вадимович – начальник зміни поста спеціального зв’язку центру криптографічного та технічного захисту інформації Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
КРАСОТІН Євген Володимирович – начальник медичної служби – начальник медичного пункту окремого полку зв’язку Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
НЕХАЄВ Вячеслав Вікторович – старший водій штурмового відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти окремого батальйону морської піхоти бригади морської піхоти Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
ПРОНІНА Ольга Олександрівна – помічник начальника квартирно-експлуатаційної служби тилу логістики Військово-морської бази “Південь” Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
СОКОЛ Андрій Миколайович – командир роти матеріально-технічного забезпечення окремого полку зв’язку Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
ШУМИЦЬКИЙ Владислав Юрійович – командир електромеханічної групи електромеханічної частини кілекторного судна “Шостка” дивізіону суден забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
За зразкове виконання службових обов’язків, вагомі досягнення у військовій справі, високий професіоналізм, бездоганну службу та з нагоди відзначення Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Нагороджені з нагоди відзначення Дня працівників металургійної                    та гірничодобувної промисловості

ЗАГАРНЮК Віталій Анатолійович – гартівник, зайнятий гартуванням у свинцевих ваннах, ваннах із розплавленими солями та на термотравільних агрегатах сталедротово-канатного цеху Приватного акціонерного товариства “Виробниче об’єднання “Стальканат-Сілур”. 
КОСТЮК Ігор Сергійович – машиніст з навивання канатів цеху стального дроту Приватного акціонерного товариства “Виробниче об’єднання “Стальканат-Сілур”. 
СИСОЄВ Денис Юрійович – майстер зміни канатного відділення № 1 сталедротово-канатного цеху Приватного акціонерного товариства “Виробниче об’єднання “Стальканат-Сілур”. 
ФІСОВСЬКИЙ Ігор Валерійович – електрозварник цеху стального дроту Приватного акціонерного товариства “Виробниче об’єднання “Стальканат-Сілур”. 
ЮЩЕНКО Микола Миколайович – волочильник дроту сталедротово-канатного цеху Приватного акціонерного товариства “Виробниче об’єднання “Стальканат-Сілур”. 
За багаторічну бездоганну працю, високий професіоналізм, вагомі трудові досягнення у металургійному виробництві та з нагоди відзначення Дня працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.

Нагороджені з нагоди відзначення 75-ї річниці з дня створення військової частини 3003 Національної гвардії України

БЄЛЄНКО Олексій Ілліч – член Одеської міжрегіональної секції Асоціації ветеранів внутрішніх військ та Національної гвардії України.
СІНЯГОВСЬКИЙ Микола Ігнатович – член Одеської міжрегіональної секції Асоціації ветеранів внутрішніх військ та Національної гвардії України.
За багаторічну бездоганну військову службу, активну громадську діяльність, сумлінну працю в ветеранській організації з соціального захисту і соціальної підтримки ветеранів, вагомий особистий внесок у справу військово-патріотичного виховання військовослужбовців і молоді та з нагоди відзначення 75-ї річниці з дня створення військової частини 3003 Національної гвардії України.

Нагороджені з нагоди відзначення 75-ї річниці
з дня створення Південного територіального управління                             Національної гвардії України (військова частина 3003)

КУЧЕР Андрій Володимирович – інженер відділення радіозв’язку інформаційно-телекомунікаційного центру вузла зв’язку І категорії Південного територіального управління Національної гвардії України.
МИХАЙЛОВСЬКИЙ Олександр Степанович – старший інструктор (з тактико-спеціальної та вогневої підготовки) групи спеціального призначення (інструкторів) окремого загону спеціального призначення Південного територіального управління Національної гвардії України.
СОСИПАТОРОВ Валентин Вікторович – технік електрозв’язку майстерні зв’язку, інформатизації та технічних засобів охорони відділення технічного забезпечення зв’язку та технічних засобів охорони вузла зв’язку                 І категорії Південного територіального управління Національної гвардії України.
ТОЛСТИХ Сергій Леонідович – старший інструктор (з водіння) групи легкових автомобілів групи спеціального призначення (бойового та матеріально-технічного забезпечення) окремого загону спеціального призначення Південного територіального управління Національної гвардії України.
За сумлінне виконання службових обов’язків, вагомі досягнення у військовій справі, високий професіоналізм, бездоганну службу, мужність, проявлену під час виконання службово-бойових завдань, та з нагоди відзначення 75-ї річниці з дня створення Південного територіального управління Національної гвардії України (військова частина 3003).

Нагороджені з нагоди відзначення 60-річчя
з дня заснування Одеського відділення
Національної спілки кінематографістів України

КРАСНЯК Марина Германівна – художник-гример, член Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України.
ПІДДУБНА Тетяна Вікторівна – художник по костюмах, член Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України.
СЕРОВА Ельвіра Павлівна – монтажер, член Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України.
За багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомі трудові і творчі досягнення та з нагоди відзначення 60-річчя з дня заснування Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України.

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня Повітряних Сил Збройних Сил України

ГАВРИЛЕНКО Богдан Миколайович – заступник начальника штабу військової частини А2171. 
МАРЧЕНКО Віталій Олександрович – старший оперативний черговий запасного командного пункту військової частини А3189.
За зразкове виконання службових обов’язків, вагомі досягнення у військовій справі, високу професійну майстерність, бездоганну службу, активну участь у військово-патріотичному вихованні допризовної молоді міста Одеси та з нагоди відзначення Дня Повітряних Сил Збройних Сил України.

Нагороджені з нагоди відзначення Дня будівельника

	КОСТЮК Анатолій Іванович – директор Інженерно-будівельного інституту Одеської державної академії будівництва та архітектури.
МИТИНСЬКИЙ Василь Михайлович – завідувач кафедри основ і фундаментів Одеської державної академії будівництва та архітектури.
За багаторічну сумлінну працю, вагомі досягнення у науково-педагогічній діяльності, високий професіоналізм, значний особистий внесок     у справу підготовки висококваліфікованих фахівців та з нагоди відзначення Дня будівельника.
АВДЄЄВ Олександр Робертович – виконуючий обов’язки начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради.
АНДРЮЩЕНКО Андрій Анатолійович – монтажник будівельний                       3 розряду дирекції № 6 об’єкта, що будується, товариства з обмеженою відповідальністю “СТІКОН”.
ВОЮЦЬКИЙ Павло Анатолійович – слюсар-сантехнік приватного підприємства “МОНОЛІТ”.
ГЕВРІК Євген Христофорович – майстер будівельних та монтажних робіт товариства з обмеженою відповідальністю “РЕ-ЛАЙФ”.
ДЕРЕВІЖЕНКО Микола Михайлович – машиніст штукатурної станції пересувної 3 розряду будівельно-монтажного управління товариства           з обмеженою відповідальністю “ІНТОБУД”.
ДЄДОВ Олександр Олексійович – робітник-стропальник товариства     з обмеженою відповідальністю “Будівельно-монтажне управління № 10”.
ЗОСЬКО Олена Євгенівна – заступник директора з юридичних питань товариства з обмеженою відповідальністю “ІНТОБУД”.
КАРПЕНКО Юрій Володимирович – майстер об’єкта товариства                  з обмеженою відповідальністю “ГЕФЕСТ”.
КОВАЛЬ Поліна Миколаївна – експерт провідний будівельний відділу експертів з кошторисів філії Державного підприємства “Укрдержбудекспертиза” в Одеській області.
КОЗЛОВА Майя Дмитрівна – головний інженер проекту відділу генерального проектування служби забудовника товариства з обмеженою відповідальністю “СТІКОН”.
ЛИСЕНКО Геннадій Іванович – начальник основного експертного відділу філії Державного підприємства “Укрдержбудекспертиза” в Одеській області.
ЛИСОГОР Наталія Анатоліївна – головний бухгалтер будівельної компанії товариства з обмеженою відповідальністю “КАЙЛАС 2007”.
МЕДВЕДЄВ Максим Андрійович – директор товариства з обмеженою відповідальністю “ГІПРОГРАД”.
ПАНІК Максим Володимирович – директор товариства з обмеженою відповідальністю “СКАЙСТРОЙ”.
САЛЬНИКОВ Олександр Дмитрович – головний спеціаліст сектору кошторисних норм та ціноутворення управління капітального будівництва Одеської міської ради.
САМХАРАДЗЕ Роман Геннадійович – монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій приватного підприємства виробничо-комерційної фірми “МІКРОМЕГАС”.
САРАКУЦА Олександр Леонтійович – водій вантажної автомашини товариства з обмеженою відповідальністю “Будівельно-монтажне управління-1”.
СКАЛЬСЬКИЙ Василь Миколайович – машиніст штукатурної станції пересувної 4 розряду будівельно-монтажного управління товариства      з обмеженою відповідальністю “ІНТОБУД”.
СТАНКЕВИЧ Ірина Олександрівна – головний бухгалтер товариства з обмеженою відповідальністю “Будівельно-монтажне управління-1”.
ТОМАШАЙТІС Дмитро Валентинович – начальник дільниці                        з сантехніки приватного підприємства “МОНОЛІТ”.
УНТІЛА Руслан Федорович – тракторист-машиніст товариства                        з обмеженою відповідальністю “Будівельно-монтажне управління-1”.
ШКОЛЕНКО Віктор Михайлович – головний інженер товариства з обмеженою відповідальністю “ГЕФЕСТ”.
ШЛЯХТІНА Ольга Валентинівна – начальник виробничо-технічного відділу приватного акціонерного товариства “Ремонтно-будівельна дільниця “ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ”.
ЮРОВ Євген Вячеславович – заступник директора з будівництва товариства з обмеженою відповідальністю “Комунікації та інженерні мережі”.
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.

КОРЄНМАН Володимир Мусійович – директор товариства                             з обмеженою відповідальністю “БК “БАСТІОН”.
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 за підсумками роботи у 2018-2019 навчальному році

БУРЛАКА Антоніна Михайлівна – директор Одеської спеціалізованої школи № 99 І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області.
ГОРБАЧ Наталія Миколаївна – вчитель історії та правознавства Одеської загальноосвітньої школи № 72 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.
ДРОТІКОВА Лариса Вікторівна – заступник директора з виховної роботи Одеської загальноосвітньої школи № 63 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.
ЄФИМОВА Валентина Анатоліївна – завідувач Одеського дошкільного навчального закладу “Ясла-садок” № 283 Одеської міської ради Одеської області. 
КОСТІВ Олеся Володимирівна – вчитель початкових класів Одеської загальноосвітньої школи № 71 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.
МАЛЄНКОВА Марина Вікторівна – директор Одеського дошкільного навчального закладу “Ясла-садок” № 266 Одеської міської ради Одеської області. 
ПРОКОПІВ Світлана Василівна – вчитель російської мови та зарубіжної літератури Одеського ліцею “Ланжеронівський” Одеської міської ради Одеської області.
САНТОНІЙ Світлана Вікторівна – вихователь-методист Одеського дошкільного навчального закладу “Ясла-садок” № 307 Одеської міської ради Одеської області. 
ТУР Світлана Миколаївна – вчитель української мови та літератури Одеської гімназії № 4 Одеської міської ради Одеської області.
ЧЕПІЛЬ Ігор Володимирович – командир роти – старший офіцер-вихователь Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Одеської міської ради Одеської області.
За сумлінну плідну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток освіти міста Одеси та за підсумками роботи у 2018-2019 навчальному році.

Нагороджені з нагоди відзначення Дня незалежності України

	СМИТАНКА Геннадій Артемович – контролер на КПП 1 класу команди № 1 загону охорони морського порту служби морської безпеки Одеської філії Державного підприємства “Адміністрація морських портів України” (адміністрація Одеського морського порту).
ХІМІЧ Юрій Миколайович – інженер (з експлуатації) дільниці портофлоту технічної служби Одеської філії Державного підприємства “Адміністрація морських портів України” (адміністрація Одеського морського порту).
За сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомі трудові досягнення, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди відзначення Дня незалежності України.

ГУБОЧАЛА Надія Іллівна – голова первинної ветеранської організації організації ветеранів Малиновського району міста Одеси.
РЕЗНІКОВ Анатолій Іванович – голова первинної ветеранської організації Приморської районної організації ветеранів міста Одеси.
За багаторічну активну громадську діяльність, сумлінну плідну 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 незалежності України.

ЄРМОШКІН Сергій Миколайович – голова громадської організації Одеський обласний ромський конгрес “Бахтало дром”.
За сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, активну громадську діяльність, відданість справі благодійності та з нагоди відзначення Дня незалежності України.

ЧЕРЕПИНСЬКИЙ Михайло Анатолійович – завідувач операційного блоку комунальної установи “Міська клінічна лікарня № 1”.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомі досягнення у професійній діяльності, особистий внесок у розвиток охорони здоров’я міста Одеси та з нагоди відзначення Дня незалежності України.
ГОМОЛЬ Людмила Петрівна – спеціаліст служби охорони державної таємниці Морського командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
За зразкове виконання службових обов’язків, вагомі досягнення у військовій справі, високий професіоналізм, бездоганну службу, активну участь у військово-патріотичному вихованні молоді та з нагоди відзначення Дня незалежності України. 

МАЛАНДІН Олександр Георгійович – фрезерувальник 6 розряду несамохідної майстерні (ПСМ-650) виробничої служби Державного підприємства “Одеський морський торговельний порт”.
МАЛЬОВАНИЙ Григорій Гаврилович – такелажник судновий                        5 розряду доково-комплексного цеху відокремленого структурного підрозділу “Судноверф “Україна” виробничої служби Державного підприємства “Одеський морський торговельний порт”.
МЕДУШЕВСЬКА Юлія Сергіївна – діловод відділу діловодства Державного підприємства “Одеський морський торговельний порт”.
ХРИСТОФОРОВ Володимир Семенович – моторист 2 класу – матрос 1 класу м/б “Патріот” портофлоту Державного підприємства “Одеський морський торговельний порт”.
За багаторічну сумлінну працю, вагомі трудові досягнення, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди відзначення Дня незалежності України.

БАЛАБАН Максим Миколайович – старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області.
ДАРІЄНКО Олександр Миколайович – оперуповноважений відділу кримінальної поліції Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
ЧОЛПАН Сергій Васильович – заступник начальника відділу розкриття злочинів проти особи управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Одеській області.
ЩЕМЕЛІНІНА Альона Сергіївна – інспектор першої категорії відділу радіо та проводового зв’язку управління зв’язку та телекомунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області.
За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, бездоганну службу, вагомі заслуги в боротьбі зі злочинністю та з нагоди відзначення Дня незалежності України.
ГРИЩУК Олександр Олександрович – начальник відділу документального та інформативного забезпечення управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради. 
ПІЩЕВСЬКА Надія Валеріївна – начальник відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомі досягнення у професійній діяльності та з нагоди відзначення Дня незалежності України.



Керуюча справами                                                                               О. Оніщенко




