ПРОЄКТ


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


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.

ЛОБАНОВА Олена Миколаївна – керівник гуртків інтелектуального розвитку студій естетичного виховання “Світ навколо” і інтелектуального та творчого розвитку “АБВ” комунального позашкільного навчального закладу “Одеський центр дитячої та юнацької творчості “МОРЯНА”.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, педагогічну майстерність, значні досягнення у справі виховання і навчання підростаючого покоління та з нагоди відзначення ювілею – 50-річчя від дня народження.

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.

ПЛОТНІКОВА Оксана Євгенівна – директор Одеського дошкільного навчального закладу “Ясла-садок” № 184 Одеської міської ради Одеської області.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомі досягнення у справі навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди відзначення ювілею – 50-річчя від дня народження. 

Нагороджені з нагоди відзначення 90-річчя 
з дня заснування комунального позашкільного 
навчального закладу “Дитяча музична 
школа № 3 м. Одеси”

ВЕЛИЧКО Ірина Матвіївна – викладач з класу фортепіано комунального позашкільного навчального закладу “Дитяча музична                    школа № 3 м. Одеси”. 
ШЕВЕЛЬОВА Руслана Сергіївна – концертмейстер 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”.

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. 

БЛІЗНАК Оксана Ананіївна – майстер по експлуатації житлового фонду виробничої дільниці № 8 комунального підприємства “Житлово-комунальний сервіс “Порто-Франківський”.
ПАХОЛКО Олександр Леонідович – головний інженер виробничого структурного підрозділу № 2 комунального підприємства “Міські дороги”.
СЕНЯК Петро Вікторович – машиніст екскаватора 6 розряду структурного підрозділу № 9 комунального підприємства “Міські дороги”.
СЕРЕДА Микола Сергійович – заступник директора комунального підприємства “Житлово-комунальний сервіс “Хмельницький”.
За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків,  високий  професіоналізм  та  активну особисту участь у наданні всебічної допомоги при проведенні робіт по ліквідації наслідків пожежі за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 25, що сталася 4 грудня 2019 року. 

БАГДОНАС Сергій Юліїнасович – головний спеціаліст відділу планування заходів цивільного захисту населення управління з питань цивільного захисту департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.
БАРКАГАН Юрій Борисович – завідувач сектору аварійно-рятувальної роботи комунальної установи “Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради”.
БАРОНЦОВ Сергій Васильович – начальник відділу аварійно-рятувальної роботи комунальної установи “Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради”.
КАРПОВ Олександр Якович – завідувач сектору аварійно-рятувальної роботи комунальної установи “Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради”.
КОРАБЛЬОВ Олексій Володимирович – начальник відділу забезпечення оперативного реагування комунальної установи “Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради”.
ЛУКІЯН Вячеслав Георгійович – начальник відділу з питань протипожежної профілактики та взаємодії з ДСНС управління з питань цивільного захисту департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради. 
МІТРЮШКІН Вячеслав Юрійович – завідувач сектору аварійно-рятувальної роботи комунальної установи “Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради”.
СОБКО Віталій Петрович – заступник начальника відділу забезпечення громадського порядку управління забезпечення громадського порядку та взаємодії з правоохоронними органами департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради. 
ТАРАБУКІН Юрій Олександрович – завідувач сектору аварійно-рятувальної роботи комунальної установи “Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради”.
ХОВАНСЬКИЙ Кирило Анатолійович – начальник відділу забезпечення громадського порядку управління забезпечення громадського порядку та взаємодії з правоохоронними органами департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради. 
За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий  професіоналізм та активну особисту участь у наданні підтримки і допомоги при проведенні робіт по ліквідації наслідків пожежі за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 25, що сталася 4 грудня 2019 року. 

ТУРЧАНІНОВА Наталія Олександрівна – головний спеціаліст відділу захисту прав споживачів управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради. 
За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків та значний особистий внесок у надання всебічної підтримки і допомоги сім’ям постраждалих і загиблих під час ліквідації пожежі за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 25, що сталася 4 грудня                         2019 року.

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ готельного комплексу “ОДЕСА”.
ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ готелю “АРКАДІЯ”.
ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ Premier Hotel Geneva.
ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ Geneva Park Hotel.
ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ хостелу “ТІМО”.
ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ готелю “ДЕРИБАС”.
ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ готелю “ЛОНДОНСЬКА”.
ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ готелю “БРІСТОЛЬ”. 
ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ готелю “АЙВАЗОВСЬКИЙ”.
КЕРІВНИЦТВО готелю “КОНТИНЕНТАЛЬ”.
За вагомий внесок у надання всебічної допомоги сім’ям постраждалих і загиблих та підтримку учасникам ліквідації наслідків пожежі за адресою:                  м. Одеса, вул. Троїцька, 25, що сталася 4 грудня 2019 року.

ГОНЧАРКО Валерій Сергійович – власник готелю “АЙВАЗОВСЬКИЙ”.
За вагомий особистий внесок у надання всебічної допомоги сім’ям постраждалих і загиблих та підтримку учасникам ліквідації наслідків пожежі за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 25, що сталася 4 грудня 2019 року. 

АГАРКОВА Оксана Володимирівна – практичний психолог Одеської спеціалізованої школи № 53 І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області.
ВЕЛИКА Світлана Василівна – методист з психологічної служби комунальної установи “Одеський методичний центр освітніх ініціатив”.
ВЕРШИНІНА Олена Вікторівна – заступник директора комунальної установи “Одеський методичний центр освітніх ініціатив”.
ДЕНИСЕНКО Вікторія Іванівна – практичний психолог Одеської загальноосвітньої школи № 110 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.
СТАВРАКІ Інна Олександрівна – практичний психолог Одеської загальноосвітньої школи № 43 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.
ТРИПОЛЬСЬКА Анна Севаківна – педагог соціальний Одеського ліцею “Ланжеронівський” Одеської міської ради  Одеської області.
За активну громадську позицію, зразкове виконання службових  обов’язків,  високий  професіоналізм  та особистий внесок у надання психологічної підтримки і допомоги сім’ям постраждалих під час пожежі                 за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 25, що сталася 4 грудня 2019 року.

ДМИТРЕНКО Оксана Сергіївна – сестра медична анестезист анестезіологічного відділення Багатопрофільного медичного центру Одеського національного медичного університету. 
ІВАНОВА Марина Михайлівна – медична сестра палатна відділення анестезіології та інтенсивної терапії комунального некомерційного підприємства “Одеська обласна дитяча клінічна лікарня” Одеської обласної ради.
КОВБАН Нінель Павлівна – медична сестра палатна відділення анестезіології та інтенсивної терапії комунального некомерційного підприємства “Одеська обласна дитяча клінічна лікарня” Одеської обласної ради.
КОЗЛОВСЬКА Наталя Іванівна – старша сестра медична анестезист блоку цілодобового спостереження за хворими з паліативною травмою та опіками відділення анестезіології та інтенсивної терапії стаціонарного сектору комунального некомерційного підприємства “Міська клінічна лікарня № 10” Одеської міської ради.
КОТОЛУП Руслана Євгеніївна – старша медична сестра приймального відділення  комунального некомерційного підприємства “Міська клінічна лікарня № 1” Одеської міської ради.
РИМАШЕВСЬКИЙ Олексій Едуардович – завідувач анестезіологічного відділення Багатопрофільного медичного центру Одеського національного медичного університету. 
За сумлінну самовіддану працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм та активну участь в ліквідації наслідків пожежі за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 25, що сталася 4 грудня                        2019 року. 

АБРАМЕНКО Дмитро Анатолійович – заступник начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області.
За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, бездоганну службу та активну особисту участь у наданні всебічної допомоги при проведенні робіт по ліквідації наслідків пожежі за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 25, що сталася 4 грудня 2019 року. 

ГАСІЄВ Андрій Юрійович – заступник директора комунальної установи “Одесреклама” Одеської міської ради.
КРЕЦУ Ганна Ігорівна – головний спеціаліст сектору дозвільної документації управління реклами Одеської міської ради.
КУЦАРЕВ Олександр Михайлович – начальник юридичного відділу комунальної установи “Одесреклама” Одеської міської ради.
ПЕТРОВА Ілона Вікторівна – головний фахівець відділу інспекційної роботи комунальної установи “Одесреклама” Одеської міської ради.
ЮРКОВСЬКИЙ Володимир Юрійович – головний фахівець технічного відділу комунальної установи “Одесреклама” Одеської міської ради.
За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків,  високий професіоналізм та активну особисту участь у наданні підтримки і допомоги при проведенні робіт по ліквідації наслідків пожежі за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 25, що сталася 4 грудня 2019 року. 

БОНДАР Володимир Михайлович – інспектор з паркування відділу контролю за безпекою дорожнього руху та паркуванням управління розвитку транспортної інфраструктури департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.

ЛІСАКОВСЬКИЙ Олександр Віталійович – головний спеціаліст відділу організації пасажирських перевезень управління транспорту та пасажирських перевезень департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.
МОЛЧАНОВ Віталій Вікторович – інспектор з паркування відділу контролю за безпекою дорожнього руху та паркуванням управління розвитку транспортної інфраструктури департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.
НАКОНЕЧНИЙ Олександр Вікторович – начальник відділу контролю за безпекою дорожнього руху та паркуванням управління розвитку транспортної інфраструктури департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.
СІГАЄВ Павло Олександрович – інспектор з паркування відділу контролю за безпекою дорожнього руху та паркуванням управління розвитку транспортної інфраструктури департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.
ЧАЙКА Віталій Миколайович – інспектор з паркування відділу контролю за безпекою дорожнього руху та паркуванням управління розвитку транспортної інфраструктури департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.
За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків,  високий  професіоналізм  та  активну особисту участь у наданні підтримки і допомоги при проведенні робіт по ліквідації наслідків пожежі за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 25, що сталася 4 грудня 2019 року. 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “НА БЛАГО ОДЕСИ”.
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПОЧНИ З СЕБЕ”.
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ТЕРИТОРІЯ ЗАКОНА ОДЕСА”.
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ФРАНЦУЗЬКОГО БОКСУ “САВАТ”.
За вагомий внесок в організацію і розвиток соціального руху та активну участь у наданні всебічної підтримки і допомоги при проведенні робіт по ліквідації наслідків пожежі за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 25, що сталася 4 грудня 2019 року. 

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

	БОЧЕВАР Алла Григорівна – виконуюча обов’язки професора кафедри мовної підготовки факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ.
КУЗНЄЦОВ Олег Ілліч – викладач кафедри тактико-спеціальної, вогневої та фізичної підготовки факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Одеського державного університету внутрішніх справ.
ЦЕРКОВНА Олена Володимирівна – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання посадових обов’язків, вагомі досягнення у службовій діяльності та з нагоди відзначення 98-ї річниці з дня заснування Одеського державного університету внутрішніх справ.

Нагороджені з нагоди відзначення
Міжнародного жіночого дня

ЗЮМКІНА Руслана Василівна – інспектор відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області.
МАЖАР Крістіна Георгіївна – старший інспектор відділу дільничних офіцерів поліції управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Одеській області.
За зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, бездоганну службу, вагомі досягнення у професійній діяльності та з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня.

РЕШЕТИЛО Яна Олександрівна – експедитор експедиції відділу документованого зв’язку центру телекомунікацій військової частини А4362 Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
САРДАКОВСЬКА Світлана Юріївна – начальник групи секретного документального забезпечення служби охорони державної таємниці військової частини А3274 Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
ШАХ Марина Анатоліївна – старший офіцер відділення збору інформації Контактного пункту Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
За зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, бездоганну службу, активну участь у військово-патріотичному вихованні молоді та з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня.

ЛАЗАР Альфія Наіліївна – помічник провідного інженера                              4993 військового представництва Міністерства оборони України.
МАЛИГІНА Тетяна Филимонівна – начальник частини (адміністративно-господарчої) 4993 військового представництва Міністерства оборони України.
За зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, значний особистий внесок у справу розбудови, розвитку і забезпечення життєдіяльності Збройних Сил України та з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня.

ДЕСЯТНИК Марія Володимирівна – секретар первинної ветеранської організації ділянки № 7 Організації ветеранів Малиновського району 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 патріотичного виховання молоді та з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня.
БАЗАРНА Ірина Олександрівна – оператор відділення телекомунікацій інформаційно-телекомунікаційного вузла військової частини А3880. 
БОШНЯК Олександра Миколаївна – начальник речової служби тилу військової частини А3880. 
За зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, бездоганну службу, вагомі досягнення у професійній діяльності та з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня.

Нагороджені з нагоди відзначення Дня українського добровольця

ЛАХМЄТКІН Олексій Вікторович – член громадської організації “Одеська спілка ветеранів та інвалідів АТО”.
ТЕМЛЯК Валерій Миколайович – член громадської організації “Одеська спілка ветеранів та інвалідів АТО”.
За активну громадську діяльність, сумлінну працю в ветеранській організації з соціально-психологічної адаптації захисників України, вагомий внесок у розвиток ветеранського руху, у справу військово-патріотичного виховання молоді та з нагоди відзначення Дня українського добровольця.

БУРТОВИЙ Юрій Сильвестрович – приватний підприємець, член громадської організації “Одеська обласна спілка ветеранів десантників”.
ЗВЯГІНЦЕВ Олександр Володимирович – член громадської організації “Союз десантників Одеси”.
За активну громадську діяльність, спрямовану на підтримку та соціально-психологічну адаптацію захисників України, вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху, у справу військово-патріотичного виховання молоді та з нагоди відзначення Дня українського добровольця.

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

БАТАНОВА Тетяна Ігорівна – робітник з комплексного прибирання комунального підприємства “Житлово-комунальний сервіс “ПЕРЕСИПСЬКИЙ”.
БУРДЕНКО Андрій Петрович – майстер дільниці з поточного обслуговування фонтанів комунального підприємства “СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР”.
ВИСЛОВСЬКИЙ Володимир Васильович – машиніст автогідропідіймача комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення “ОДЕСМІСЬКСВІТЛО”.
ВОЛЄВ Олександр Христофорович – слюсар-електрик 5 розряду з ремонту електрообладнання експлуатаційного трамвайного депо № 2 комунального підприємства “ОДЕСМІСЬКЕЛЕКТРОТРАНС”.
ГОРАН Людмила Іванівна – головний спеціаліст відділу житлового господарства департаменту міського господарства Одеської міської ради.
ДАВІСЕВИЧ Олександр Леонтійович – озеленювач 5 розряду квітково-декоративної дільниці “Троянда” комунального підприємства “МІСЬКЗЕЛЕНТРЕСТ”.
КАСКЕВИЧ Наталія Валентинівна – інженер технічно-експлуатаційного відділу комунального підприємства “Житлово-комунальний сервіс “ФОНТАНСЬКИЙ”.
ЛІСКІНА Тетяна Миколаївна – головний спеціаліст відділу комунального господарства департаменту міського господарства Одеської міської ради.
ЛІТВІНЕНКО Володимир Іванович – заступник начальника служби електрогосподарства комунального підприємства “ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ”.
МАРТИНОВИЧ Борис Григорович – слюсар-сантехнік 3 розряду виробничої дільниці № 1 комунального підприємства “Житлово-комунальний сервіс “ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ”.
ПЕТУЛЬКО Лілія Анатоліївна – заступник начальника відділу фінансово-бюджетних відносин та звітності департаменту міського господарства Одеської міської ради.
ПЕРКУН Надія Миколаївна – бухгалтер 1 категорії виробничої дільниці № 1 комунального підприємства “Житлово-комунальний сервіс “ПОРТО-ФРАНКІВСЬКИЙ”.
ПІДМАЗКО Михайло Володимирович – головний інженер міськканалізації департаменту водовідведення філії “ІНФОКСВОДОКАНАЛ”.
ПРИСЯЖНИЙ Анатолій Володимирович – слюсар-сантехнік                      4 розряду виробничої дільниці № 2 комунального підприємства “Житлово-комунальний сервіс “ЧЕРЬОМУШКИ”.
СТЕЦ Володимир Георгійович – старший майстер дільниці № 2 комунального підприємства “Житлово-комунальний сервіс “ВУЗІВСЬКИЙ”.
ХОЛОДЕНКО Ігор Юрійович – електрогазозварник дільниці № 2 комунального підприємства “Житлово-комунальний сервіс “ЧОРНОМОРСЬКИЙ”.
ШЕВЧЕНКО Леонід Петрович – слюсар-ремонтник комунального підприємства “Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство”.
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.

Нагороджені з нагоди відзначення
Міжнародного дня театру

ГОРЧИНСЬКА Світлана Володимирівна – актриса Одеського обласного академічного російського драматичного театру, заслужена артистка України.
За багаторічну плідну працю, високу професійну майстерність, вагомі творчі досягнення, значний особистий внесок у розвиток театрального мистецтва та з нагоди відзначення Міжнародного дня театру.
ШПАГІНА Олена Володимирівна – реквізитор 6 розряду Одеського обласного академічного російського драматичного театру.
За багаторічну сумлінну працю, вагомі творчі досягнення, високу професійну майстерність та з нагоди відзначення Міжнародного дня театру.

ЧОРБА Олександр Сергійович – артист комунальної установи “Одеський театр юного глядача ім. Юрія Олеши”.
ШИНКАРЕНКО Ірина Денисівна – артистка комунальної установи “Одеський театр юного глядача ім. Юрія Олеши”.
За сумлінну плідну працю, високу професійну майстерність, творчі досягнення та з нагоди відзначення Міжнародного дня театру.
ПАЛАМАРЧУК Ельвіра Сергіївна – лектор-музикознавець комунальної установи “Одеська обласна філармонія”.
СЛОБОДЯНІК Ганна Володимирівна – солістка-вокалістка (сопрано) комунальної установи “Одеська обласна філармонія”. 
За сумлінну плідну працю, вагомі творчі досягнення, високу професійну майстерність, особистий внесок у розвиток українського музичного виконавського мистецтва та з нагоди відзначення Міжнародного дня театру.

БЕСАРАБ Ірина Анатоліївна – артистка комунальної установи “Одеський академічний український музично-драматичний театр                               ім. В.С. Василька”.
ГОЛОВКО Вадим Валерійович – артист комунальної установи “Одеський академічний український музично-драматичний театр                                  ім. В.С. Василька”.
САМУСЕНКО Олександр Володимирович – артист – провідний майстер сцени комунальної установи “Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В.С. Василька”.
ФЕДОСЄЄВ Роман Іванович – артист – провідний майстер сцени та режисер комунальної установи “Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В.С. Василька”.
За сумлінну плідну працю, високу професійну майстерність, вагомі  творчі досягнення, особистий внесок у розвиток театрального мистецтва                                                та з нагоди відзначення Міжнародного дня театру.

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня Національної гвардії України

КАРАСІК Сергій Іванович – член громадської організації “Одеська міжрегіональна секція Асоціації ветеранів внутрішніх військ та Національної гвардії України”.
КІРІЦА Юрій Іванович – член громадської організації “Одеська міжрегіональна секція Асоціації ветеранів внутрішніх військ та Національної гвардії України”.
За багаторічну сумлінну військову службу, вагомий особистий внесок                     у розвиток ветеранського руху, активну участь у військово-патріотичному вихованні військовослужбовців і молоді та з нагоди відзначення                                Дня Національної гвардії України.

Нагороджені з нагоди відзначення
28-ї річниці створення Служби безпеки України

ДАМЕНЦОВА Валерія Олександрівна – співробітник Управління Служби безпеки України в Одеській області.
КАЛИУШКО Наталія Володимирівна – співробітник Управління Служби безпеки України в Одеській області.
МОСКАЛЬЧЕНКО Андрій Володимирович – співробітник Управління Служби безпеки України в Одеській області.
НЕФІДОВ Олег Юрійович – співробітник Управління Служби безпеки України в Одеській області.
ПЕТРОВ Вячеслав Валентинович – співробітник Управління Служби безпеки України в Одеській області.
ЩЕРБИЦЬКА Наталя Анатоліївна – співробітник Управління Служби безпеки України в Одеській області.
За зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм,  значні досягнення у службовій діяльності, вагомий внесок у зміцнення національної безпеки держави, у справу захисту конституційного ладу                           в країні та з нагоди відзначення 28-ї річниці створення Служби безпеки України.


Керуюча справами                                                                               О. Оніщенко























































