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





 

Додаток
                                                 			до рішення виконавчого комітету
                                                  			Одеської міської ради
                   						від
                  	 					№

СПИСОК
нагороджених Почесною грамотою виконавчого комітету
Одеської міської ради

ВЕЛИЧКО Ірина Матвіївна – викладач з класу фортепіано комунального позашкільного навчального закладу “Дитяча музична                    школа № 3 м. Одеси”. 
За багаторічну плідну працю, вагомі творчі досягнення, високу професійну майстерність, значний особистий внесок у справу естетичного виховання підростаючого покоління та з нагоди відзначення 90-річчя з дня заснування комунального позашкільного навчального закладу “Дитяча музична школа № 3 м. Одеси”.

ГУДІН Юрій Леонідович – керівник хореографічного гуртка комунального позашкільного навчального закладу “Одеський міський центр хореографічного мистецтва”.
За багаторічну плідну працю, високу професійну майстерність, вагомі творчі досягнення, значний особистий внесок у розвиток  хореографічного мистецтва та з нагоди відзначення ювілею – 75-річчя від дня народження.

КИРИЧУК Олена Миколаївна – головний спеціаліст відділу інформаційно-інноваційних технологій департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомі досягнення у професійній діяльності                               та з нагоди відзначення 45-річчя від дня народження.

КОВАЛЬСЬКА Тетяна Анатоліївна – вихователь Одеського дошкільного навчального закладу “Ясла-садок” № 283 Одеської міської ради Одеської області. 
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди відзначення                     40-річчя з дня заснування Одеського дошкільного навчального закладу “Ясла-садок” № 283 Одеської міської ради Одеської області.

МЯКІЄВА Людмила Миколаївна – директор комунального позашкільного навчального закладу “Дитяча школа мистецтв № 4 м. Одеси”.
За багаторічну плідну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, педагогічну майстерність та значний особистий внесок у розвиток  естетичного виховання дітей.
Нагороджені за активну участь в проведенні
рятувальної операції

БОРОЧЕК Михайло Олександрович – начальник рятувального поста сектору забезпечення рятування на водних об’єктах Київського району комунальної установи “Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради”.
ЗЕЛЕНЮК Віктор Леонтійович – начальник рятувального поста сектору забезпечення рятування на водних об’єктах Київського району комунальної установи “Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради”.
КУЗЬ Олексій Анатолійович – начальник рятувального поста сектору забезпечення рятування на водних об’єктах Приморського району комунальної установи “Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради”.
ЛАПТЄВ Олексій Григорович – завідувач сектору забезпечення рятування на водних об’єктах Київського району комунальної установи “Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради”.
МИРОШНИКОВ Юрій Михайлович – начальник рятувальної станції Приморського району комунальної установи “Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради”.
НОСИК Олександр Володимирович – начальник відділу забезпечення рятування на водних об’єктах комунальної установи “Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради”.
САНДУЛ Володимир Анатолійович – матрос-рятувальник 3 класу сектору забезпечення рятування на водних об’єктах Приморського району комунальної установи “Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради”.
ХОЛМОВ Андрій Володимирович – водолаз 1 класу І-ІІ групи спеціалізації відділу забезпечення водолазно-рятувальної роботи комунальної установи “Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради”.
За активну участь в проведенні рятувальної операції, мужність та відвагу, проявлені при порятунку моряків судна “Delfi”, яке зазнало аварії біля берегів міста Одеси.

Нагороджені з нагоди відзначення
15-ї річниці з дня створення управління
військової частини А0800

ВАСЬКОВ Валерій Юрійович – заступник начальника відділу оборонного планування штабу військової частини А0800. 
МІРОШНИК Михайло Олександрович – старший офіцер відділу зв’язку, РТЗ, АСУ та інформаційних систем штабу військової частини А0800. 
За зразкове виконання службових обов’язків, вагомі досягнення у військовій справі, високий професіоналізм, бездоганну службу, активну участь у військово-патріотичному вихованні молоді міста Одеси та з нагоди відзначення 15-ї річниці з дня створення управління військової                            частини А0800.

Нагороджені за вагомий внесок у збереження
історико-архітектурного обліку міста Одеси

МАРЧЕНКО Тельман Іванович – інженер технічного нагляду товариства з обмеженою відповідальністю “ТЕХНАГЛЯДБУД”.
НАХМУРОВ Олександр Миколайович – професор кафедри Одеської державної академії будівництва та архітектури.
СЕРДЮК Олена Михайлівна – директор товариства з обмеженою відповідальністю “УКРСПЕЦПРОЕКТ”.
СУХАНОВ Володимир Геннадійович – директор будівельно-технологічного інституту Одеської державної академії будівництва та архітектури.
ТРОПОТЯГА Олександр Сергійович – виконавець робіт товариства з обмеженою відповідальністю “УКРСПЕЦПРОЕКТ”.
За сумлінну працю, вагомий внесок у збереження історико-архітектурного обліку міста Одеси та високу професійну майстерність при виконанні робіт на об’єкті “Ремонтно-реставраційні роботи з пристосуванням під громадський будинок пам’ятки містобудування та архітектури за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 21. Протиаварійні роботи та реставрація фасадів”.

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня Соборності України

БЕВЗЮК Інеса Сергіївна – головний спеціаліст відділу звітності управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області.
БОГАЧЕНКО Поліна Григорівна – головний спеціаліст відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів місцевих бюджетів управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області.
За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у забезпечення сталого функціонування казначейства та з нагоди відзначення Дня Соборності України.

Нагороджені за особисту участь 
у проведенні рятувальних робіт і 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

ГРИГОРЧУК Олександр Миколайович – пожежний-рятувальник                          4 державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України                       з надзвичайних ситуацій в Одеській області. 
МАЛИШЕНКО Микола Андрійович – пожежний-рятувальник                           6 державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України                      з надзвичайних ситуацій в Одеській області. 
САМОЙЛЕНКО Артем Леонідович – пожежний-рятувальник                              1 державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України                        з надзвичайних ситуацій в Одеській області.
	За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомі досягнення у службовій діяльності та особисту участь у проведенні рятувальних робіт і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 25.

ГАЛАЄВ Ігор Володимирович – електрогазозварник 3 розряду товариства з обмеженою відповідальністю “РЕ-ЛАЙФ”, працюючий за сумісництвом у фізичної особи-підприємця Гевріка Євгена Христофоровича.
КРАВЧИНА Максим Володимирович – електрик 4 розряду товариства з обмеженою відповідальністю “РЕ-ЛАЙФ”, працюючий за сумісництвом у фізичної особи-підприємця Гевріка Євгена Христофоровича.
НІКІТЕНКО Василь Йосипович – головний інженер управління капітального будівництва Одеської міської ради. 
ПОДОЛЬСЬКИЙ Йосиф Якович – головний інженер проекту товариства з обмеженою відповідальністю “Проектно-будівельна компанія “АЛЬЯНС”.
СУХИЙ Микола Миколайович – машиніст крана автомобільного товариства з обмеженою відповідальністю “ХАЙ-ТЕК-БУД”. 
ТЕТЕРЯТНИК Дмитро Геннадійович – газоелектрозварник                            3 розряду товариства з обмеженою відповідальністю “Калімбед Груп”, працюючий за сумісництвом у фізичної особи-підприємця Гевріка Євгена Христофоровича.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків та активну участь у ліквідації наслідків пожежі                         за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 25. 



Керуюча справами                                                                               О. Оніщенко






Інформація 
до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
«Про затвердження нагородження Почесною грамотою
виконавчого комітету Одеської міської ради»


СУТЬ ПИТАННЯ: на адресу Одеського міського голови надійшло                              11 подань від керівників виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ та організацій міста Одеси з проханням про нагородження Почесною грамотою виконавчого комітету Одеської міської ради 31 громадян у зв'язку з ювілеями, державними та професійними святами.
Пропонується нагородити вказаних у поданнях осіб Почесною грамотою виконавчого комітету Одеської міської ради.
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: нагородження стане вагомим фактором морального стимулювання працівників та буде сприяти підвищенню ефективності їх діяльності. 
МОЖЛИВІ РИЗИКИ: відсутні.
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ: витрати на виготовлення бланків Почесних грамот, придбання декоративних рамок та тиражування. 


Начальник відділу
кадрової роботи                                                                  	О.Я. Коваленко



















