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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 в.о. заступника міського голови – керуючого справами виконавчого комітету Одеської міської ради О.Б. Бриндака.



Міський голова 									Г. Труханов



В.о. заступника міського голови –
керуючого справами								О. Бриндак

Додаток
                                                 			до рішення виконавчого комітету
                                                  			Одеської міської ради
                   						від 27.01.2021р. 
                  	 					№ 03


СПИСОК
нагороджених Почесною грамотою виконавчого комітету
Одеської міської ради

ГОРШКОЛЄПОВА Раїса Олексіївна – заступник директора департаменту – начальник управління праці департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
За багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомі досягнення у професійній діяльності, особистий внесок у реалізацію державної політики з питань соціального партнерства і забезпечення державних гарантій зайнятості жителів міста Одеси та з нагоди відзначення ювілею – 65-річчя від дня народження.

МІНІН Олександр Федорович – заступник директора комунального підприємства “Парки Одеси”.
За сумлінну самовіддану працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомі трудові досягнення та з нагоди відзначення 60-річчя від дня народження.

СОКОЛОВА Ірина Ігорівна – директор комунального некомерційного підприємства “Дитяча міська поліклініка № 7” Одеської міської ради.
За багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я міста Одеси та з нагоди відзначення 65-річчя від дня народження.

Нагороджені з нагоди відзначення
25-річчя з дня заснування зразкового
хорового колективу “Соловушка”

ЗАМИШЛЯЄВА Катерина Валентинівна – концертмейстер комунального закладу початкової спеціалізованої освіти “Мистецька школа № 10 м. Одеси”.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі творчі досягнення, значний внесок у розвиток естетичного виховання дітей та з нагоди відзначення 25-річчя з дня заснування зразкового хорового колективу “Соловушка”. 

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня працівників освіти

ДОВЖЕНКО Ганна Василівна – вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Одеської спеціалізованої школи № 111                 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області. 
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, педагогічну майстерність, вагомі досягнення у справі навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди відзначення Дня працівників освіти.

АФРАМЧУК Оксана Іванівна – вчитель української мови та літератури Одеської загальноосвітньої школи № 12 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.
ВОРОБЕЦЬ Володимир Дмитрович – вчитель фізичної культури Одеської загальноосвітньої школи № 12 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, педагогічну майстерність, вагомий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди відзначення Дня працівників освіти.

БУРІЛОВА Лариса Іванівна – викладач художнього класу комунального закладу початкової спеціалізованої освіти “Мистецька                    школа № 4 м. Одеси”.
КАНТАРОВИЧ Жанна Яківна – викладач з класу фортепіано комунального закладу початкової спеціалізованої освіти “Мистецька школа № 15 імені Т.І. Боєвої м. Одеси”.
КНЯЗЄВА Тетяна Леонідівна – завідуюча відділом музично-теоретичних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, старший викладач комунального закладу початкової спеціалізованої освіти “Мистецька                   школа № 10 м. Одеси”.
КОЛОДЗЕЙ Оксана Миколаївна – заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу початкової спеціалізованої освіти “Мистецька школа № 2 імені О.К. Глазунова м. Одеси”.
КОНДРАТЬЄВА Ганна Сергіївна – викладач хорових дисциплін комунального закладу початкової спеціалізованої освіти “Мистецька хорова школа імені С.К. Крижановського м. Одеси”.
КОНДРАЦЬКА Олена Павлівна – викладач відділу народних інструментів комунального закладу початкової спеціалізованої освіти “Мистецька школа № 4 м. Одеси”.
КРАВЧЕНКО Тетяна Вячеславівна – викладач вокально-хорового відділу комунального закладу початкової спеціалізованої освіти “Мистецька школа № 10 м. Одеси”.
КРИЖАНОВСЬКА Оксана Анатоліївна – завідуюча фортепіанним відділом, старший викладач, спеціаліст вищої категорії комунального закладу початкової спеціалізованої освіти “Мистецька школа № 10                               м. Одеси”.
САКАЛИ Вікторія Анатоліївна – викладач інклюзивної мистецької освіти з класу бандури, керівник капели бандуристів “Клавесин” комунального закладу початкової спеціалізованої освіти “Мистецька                           школа № 8 м. Одеси”.
ФЕДОТОВА Юлія Романівна – викладач фортепіанного відділу комунального закладу початкової спеціалізованої освіти “Мистецька хорова школа імені С.К. Крижановського м. Одеси”.
За сумлінну плідну працю, вагомі творчі досягнення, високу професійну майстерність, значний внесок у справу естетичного виховання підростаючого покоління та з нагоди відзначення Дня працівників освіти.

Нагороджені з нагоди відзначення річниці створення Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління
Державної прикордонної служби України

КАСЬЯНОВ Сергій Миколайович – начальник відділення технічних засобів охорони ДК “Чорноморка” відділу прикордонної служби “Одеса” Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
ЛУК’ЯНЧУК Ольга Миколаївна – інспектор прикордонної служби     3 категорії – діловод групи документального забезпечення відділу прикордонної служби “Південний” Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
ЛЯШИК Андрій Іванович – військовий священик (капелан) Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України. 
САВРАЦЬКА Інга Анатоліївна – старший офіцер (з мобілізаційної роботи) відділу організаційно-мобілізаційної роботи та повсякденної діяльності штабу Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
За зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, бездоганну службу, вагомий внесок у забезпечення надійної охорони державного кордону України та з нагоди відзначення річниці створення Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Нагороджені з нагоди відзначення 
90-річчя з дня заснування комунальної установи 
“Одеський театр юного глядача ім. Юрія Олеши”

АЛЕКСІЄВА Вікторія Олександрівна – артистка комунальної установи “Одеський театр юного глядача ім. Юрія Олеши”.
АВДЄЄВА Злата Миколаївна – артистка комунальної установи “Одеський театр юного глядача ім. Юрія Олеши”.
ШТЕКЕЛЬ Лілія Фаридівна – керівник літературно-драматургічної частини комунальної установи “Одеський театр юного глядача ім. Юрія Олеши”.
За сумлінну плідну працю, високу професійну майстерність, вагомі творчі досягнення, значний внесок у розвиток театрального мистецтва                         та з нагоди відзначення 90-річчя з дня заснування комунальної установи “Одеський театр юного глядача ім. Юрія Олеши”.

Нагороджені з нагоди відзначення Дня юриста

ДОМБРОВСЬКА Наталія Олегівна – головний спеціаліст відділу правової експертизи з містобудівних та земельних питань управління правової експертизи юридичного департаменту Одеської міської ради.
ЛЕЛЕКО Євгеній Юрійович – заступник начальника відділу правової експертизи з економічних та інфраструктурних питань управління правової експертизи юридичного департаменту Одеської міської ради.
ПЕТРЕНКО Світлана Володимирівна – заступник начальника відділу правового забезпечення управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі досягнення                        у професійній діяльності, зразкове виконання службових обов’язків                              та з нагоди відзначення Дня юриста.

ПАШАЄВА Асія Валіївна – заступник начальника Управління – начальник відділу проходження державної служби Управління персоналу Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).
СЄБОВ Віталій Костянтинович – начальник відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).
ШВЕЦЬ Надія Василівна – начальник відділу державної реєстрації нормативно-правових актів Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).
За зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомий внесок в утвердження верховенства закону, піднесення його ролі               в житті суспільства та з нагоди відзначення Дня юриста.

Нагороджені з нагоди відзначення 
Дня урядового зв’язку

СТОЯНОВ Євген Леонідович – начальник 2 сектору 1 відділу Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в Одеській області.
За зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомі досягнення у військовій справі, бездоганну службу та з нагоди відзначення Дня урядового зв’язку. 
Нагороджені з нагоди відзначення 
Дня захисника України

ЄЛЬЦОВА Марина Леонідівна – відповідальний виконавець групи документального забезпечення оперативно-розшукового відділу Одеського загону морської охорони Регіонального управління Морської охорони Адміністрації Державної прикордонної служби України.
ЗАХАРЧУК Денис Володимирович – заступник начальника штабу – начальник відділу управління службою штабу Одеського загону морської охорони Регіонального управління Морської охорони Адміністрації Державної прикордонної служби України.
МАМОЙЛЕНКО Олексій Станіславович – заступник начальника штабу – начальник відділу експлуатації та спеціальної підготовки штабу Одеського загону морської охорони Регіонального управління Морської охорони Адміністрації Державної прикордонної служби України.
ПЕТРОВ Олександр Володимирович – начальник відділу зв’язку – флагманський зв’язківець відділу зв’язку та інформаційних систем штабу Одеського загону морської охорони Регіонального управління Морської охорони Адміністрації Державної прикордонної служби України.
За зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомі досягнення у військовій справі, бездоганну службу, значний внесок                 у забезпечення надійної охорони державного кордону України та з нагоди відзначення Дня захисника України.

КЛІПІНІН Сергій Євгенійович – начальник групи 4993 військового представництва Міністерства оборони України.
За зразкове виконання службових обов’язків, бездоганну службу, високий професіоналізм, особистий внесок у зміцнення обороноздатності держави та з нагоди відзначення Дня захисника України.

КУЧЕР Андрій Володимирович – офіцер служби зв’язків з громадськістю військової частини А0456 Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
СОСНЕНКО Іван Олександрович – водій команди транспортних засобів військової частини А1420 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 захисника України.

ПАРАСКЕВИЧ Микола Олександрович – водій 4 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 з нагоди відзначення Дня захисника України.
ГАВРИЛЮК Іван Павлович – офіцер відділення телекомунікаційних систем регіонального центру зв’язку та інформаційних систем Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
КУЖЕЛІВСЬКА Світлана Миколаївна – старший офіцер режимно-секретного відділу Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
МОШКОЛА Ярослав Юрійович – інспектор прикордонної служби                 2 категорії (фахівець РТП відділення технічних засобів охорони державного кордону “Ланжерон” відділу прикордонної служби “Одеса”) Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
ФАТЬЯНОВ Володимир Юрійович – начальник групи обслуговування (авіаційного обладнання) та обробки інформації бортової контрольно-записуючої апаратури авіаційної ланки (на DA 42) Одеської окремої авіаційної ескадрильї Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України. 
За зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, бездоганну службу, вагомий внесок у забезпечення надійної охорони державного кордону та з нагоди відзначення Дня захисника України.

Нагороджені з нагоди відзначення
25-річчя з дня заснування Товариства з обмеженою 
відповідальністю “Судноплавна компанія “УКРФЕРРІ”

ВЕЛІЧКО Сергій Вікторович – електромеханік теплохода “Грейфсвальд” Товариства з обмеженою відповідальністю “Судноплавна компанія “УКРФЕРРІ”.
МАРУЩАК Олександр Васильович – начальник відділу кадрів – помічник президента з охорони праці Товариства з обмеженою відповідальністю “Судноплавна компанія “УКРФЕРРІ”.
МОРГЕНШТЕРН Роман Соломонович – директор з питань розвитку та маркетингу Товариства з обмеженою відповідальністю “Судноплавна компанія “УКРФЕРРІ”.
НІКОЛАЄНКО Василь Олександрович – старший механік теплохода “Каунас” Товариства з обмеженою відповідальністю “Судноплавна компанія “УКРФЕРРІ”.
СІРОМСЬКИЙ Андрій Володимирович – старший помічник капітана теплохода “Грейфсвальд” Товариства з обмеженою відповідальністю “Судноплавна компанія “УКРФЕРРІ”.
За багаторічну сумлінну працю, вагомі трудові досягнення, високий професіоналізм, особистий внесок у справу становлення поромних перевезень та з нагоди відзначення 25-річчя з дня заснування Товариства                з обмеженою відповідальністю “Судноплавна компанія “УКРФЕРРІ”.


Нагороджені з нагоди відзначення
155-річчя з дня заснування Одеського 
національного університету імені І.І. Мечникова

КОНОНЕНКО Оксана Іванівна – професор кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету                             імені І.І. Мечникова.
ПЄНОВ Вадим Васильович – доцент кафедри здоров’я людини та цивільної безпеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
СИДУН Ірина Володимирівна – завідувач кафедри періодичної преси та медіаредагування Одеського національного університету                        імені І.І. Мечникова.
ХОРОШИЛОВ Олег Юрійович – доцент кафедри політології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
За сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, вагомі досягнення у науково-педагогічній діяльності, значний внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки та з нагоди відзначення 155-річчя з дня заснування Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

ПРУЖИНА Валентина Павлівна – заступник директора Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
СУРОВЦЕВА Олена Володимирівна – заступник директора Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, впровадження інноваційних форм і методів інформаційно-бібліотечної роботи та з нагоди відзначення 155-річчя з дня заснування Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

МІКРУХ Микола Миколайович – начальник режимно-секретного відділу Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
СЕРОТЮК Володимир Іванович – проректор з адміністративно-господарської роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
ШИХІДІ Георгій Харлампийович – начальник транспортно-технічного відділу Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомі досягнення у професійній діяльності та з нагоди відзначення 155-річчя з дня заснування Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня працівника соціальної сфери

БОЖКО Лариса Іванівна – головний спеціаліст Одеського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Одеській області.
ВЄТРОВА Олена Андріївна – головний спеціаліст Одеського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Одеській області.
ЄЛІЗАРОВА Тетяна Германівна – головний спеціаліст Одеського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Одеській області.
ПОБОРОЗНИК Тетяна Миколаївна – головний спеціаліст Одеського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Одеській області.
За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків,  високий  професіоналізм, особистий внесок в реалізацію державної політики з питань соціального страхування та захисту, зайнятості та трудових відносин, організації оплати і безпеки праці та з нагоди відзначення                        Дня працівника соціальної сфери.

ЖАРУН Ніна Ананьївна – начальник відділу адміністративно-господарського забезпечення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Одеській області.
За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків,  високий  професіоналізм,  особистий внесок в реалізацію державної політики з питань соціального страхування та з нагоди відзначення Дня працівника соціальної сфери.

ГОЛОВКО Наталія Анатоліївна – головний спеціаліст відділу фінансово-економічної роботи управління фінансово-господарського забезпечення департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
КРУТЕНКО Галина Романівна – соціальний працівник комунальної установи “Одеський міський центр обліку бездомних громадян”.
КОСАРЕВА Ольга Анатоліївна – начальник відділу кадрів комунальної установи “Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку”.
ЛІМЗАЄВА Олена Олексіївна – соціальний працівник комунальної установи “Одеський міський центр реінтеграції осіб без визначеного місця проживання”.
МИХАЙЛОВА Ганна Вікторівна – головний спеціаліст відділу соціальних інспекторів управління соціального захисту населення в Приморському районі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
МУСІЄНКО Юлія Миколаївна – головний спеціаліст відділу реалізації соціальних послуг управління по реалізації міських соціальних програм департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
МУТЄВА Наталія Олексіївна – завідувач відділення соціальної допомоги вдома комунальної установи “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси”.
НИЖНІКОВА Ганна Володимирівна – директор комунальної установи “Міський центр гуманітарної допомоги, інформаційного та господарчого забезпечення”.
СВЕРДЛОВ Олександр Анатолійович – завідувач відділення соціальної допомоги вдома комунальної установи “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району міста Одеси”.
СТРЄЛЬЦОВА Ольга Олександрівна – начальник відділу з питань нагляду за призначенням, перерахунком та виплатою пенсій управління праці  департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради. 
ТРАЧУК Олена Михайлівна – соціальний працівник відділення соціальної допомоги вдома комунальної установи “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси”.
За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, самовіддане служіння обраній справі у системі соціального захисту населення та з нагоди відзначення Дня працівника соціальної сфери.

Нагороджені з нагоди відзначення
79-ї річниці героїчної оборони Одеси

БЄЛОВОДОВ Максим Юрійович – член громадської організації “Військово-історичний клуб “Військова доблесть”.
БЄЛОВОДОВ Федір Юрійович – член громадської організації “Військово-історичний клуб “Військова доблесть”.
ГОРДЄЄНКОВ Дмитро Володимирович – член громадської організації “Військово-історичний клуб “Військова доблесть”.
МАРКОВА Наталія Миколаївна – член громадської організації “Військово-історичний клуб “Військова доблесть”.
ШОВГАН Наталія Василівна – член громадської організації “Військово-історичний клуб “Військова доблесть”.
За значний внесок у справу увічнення пам’яті загиблих воїнів, відновлення історичних подій, збереження національної культурної спадщини, активну участь у військово-патріотичному вихованні молоді                       та з нагоди 79-ї річниці героїчної оборони Одеси.

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня автомобіліста і дорожника

АБГАРЯН Артур Варандович – генеральний директор товариства                з обмеженою відповідальністю “СТРОЙСПЕЦТЕХНИКА”.
АВЄТІСЯН Геворг Артакович – директор товариства з обмеженою відповідальністю “ЕВРОДОР”.
ЄВДОКИМЕНКО Валентин Вікторович – директор приватного підприємства “ТЕРРА ІНЖИНІРИНГ”.
МИХАЙЛОВ Юрій Геннадійович – заступник директора з будівництва інженерних мереж товариства з обмеженою відповідальністю “РОСТДОРСТРОЙ”.
ШЛЯХТІН Вячеслав Миколайович – виконавець робіт приватного акціонерного товариства “Ремонтно-будівельна дільниця “ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ”.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання  службових обов’язків з організації робіт з будівництва, реконструкції і ремонту вулично-дорожніх мереж міста Одеси та з нагоди відзначення професійного свята – Дня автомобіліста і дорожника.

ШЕВЧУК Олександр Петрович – провідний фахівець відділу технічного нагляду управління дорожнього господарства Одеської міської ради.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання  службових обов’язків з організації робіт з будівництва, реконструкції і ремонту вулично-дорожніх мереж міста Одеси та з нагоди відзначення професійного свята – Дня автомобіліста і дорожника.

ГИРЛЯ Геннадій Георгійович – слюсар з ремонту колісних транспортних засобів установи комунальної власності “Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому”.
НЕДЯЛКОВ В’ячеслав Вікторович – директор установи комунальної власності “Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому”.
СПОРІНАПТІ Федір Олександрович – водій автотранспортних засобів 1 класу установи комунальної власності “Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому”.
ЧУКСІН Валерій Іванович – водій автотранспортних засобів 1 класу установи комунальної власності “Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому”.
За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомі трудові досягнення та з нагоди відзначення професійного свята – Дня автомобіліста і дорожника. 

БАРБУЛ Ігор Олексійович – начальник відділу організації пасажирських перевезень управління транспорту та пасажирських перевезень департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради. 
ГОРБАТОВСЬКИЙ Сергій Михайлович – водій автотранспортних засобів приватного підприємства “АТП Кіностудії”.
ЖУК Ганна Павлівна – диспетчер товариства з обмеженою відповідальністю “Турист”.
ЛИСУНОВА Олена Григорівна – водій тролейбусу 1 класу тролейбусного депо комунального підприємства “Одесміськелектротранс”.
ЦУРКАН Олег Федорович – водій автотранспортних засобів  товариства з обмеженою відповідальністю “Авторух Сервіс”.
ШАБАНОВ Олексій Миколайович – механік з правом керування автотранспортним засобом випробувальної лабораторії публічного акціонерного товариства “Північтранс”.
За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомі трудові досягнення та з нагоди відзначення професійного свята – Дня автомобіліста і дорожника. 

Нагороджені з нагоди відзначення 75-річчя з дня заснування 
відокремленого структурного підрозділу “Одеський автомобільно-
дорожній фаховий коледж Одеського національного 
політехнічного університету”

ЗАЙЦЕВА Галина Петрівна – викладач-методист професійно-орієнтованих дисциплін відокремленого структурного підрозділу “Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж Одеського національного політехнічного університету”.
КОЖИНА Альона Григорівна – викладач-методист історії відокремленого структурного підрозділу “Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж Одеського національного політехнічного університету”.
НОВАЧЕНКО Інна Георгіївна – викладач іноземної мови відокремленого структурного підрозділу “Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж Одеського національного політехнічного університету”.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну педагогічну діяльність, вагомі досягнення у справі підготовки молодих спеціалістів та з нагоди відзначення 75-річчя з дня заснування відокремленого структурного підрозділу “Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж Одеського національного політехнічного університету”.

Нагороджені з нагоди відзначення 
90-річчя Одеської державної академії будівництва та архітектури

ВАСИЛЕНКО Олександр Борисович – завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища Архітектурно-художнього інституту Одеської державної академії будівництва та архітектури.
ГЕДУЛЯН Сергій Іванович – доцент кафедри процесів та апаратів                  в технології будівельних матеріалів Будівельно-технологічного інституту Одеської державної академії будівництва та архітектури.
ГОЛУБОВА Дар’я Олександрівна – доцент кафедри теплогазопостачання і вентиляції Інституту гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії Одеської державної академії будівництва та архітектури.
ПЕТРАШ Світлана Вікторівна – доцент кафедри опору матеріалів Інженерно-будівельного інституту Одеської державної академії будівництва та архітектури.
За сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, вагомі досягнення у педагогічній, науково-технічній діяльності, значний особистий внесок                    у підготовку будівельних кадрів для Одеського регіону та з нагоди відзначення 90-річчя Одеської державної академії будівництва та архітектури.
ЗДРОК Оксана Іванівна – виконуюча обов’язки головного бухгалтера Одеської державної академії будівництва та архітектури.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомі досягнення у професійній діяльності                                 та з нагоди відзначення 90-річчя Одеської державної академії будівництва та архітектури.
МОВЧАН Світлана Петрівна – директор бібліотеки Одеської державної академії будівництва та архітектури.
За багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, впровадження інноваційних форм і методів інформаційно-бібліотечної роботи та з нагоди відзначення                             90-річчя Одеської державної академії будівництва та архітектури.

Нагороджені з нагоди відзначення
30-річчя з дня заснування громадської організації
“Одеське ім. А. Міцкевича відділення 
Спілки поляків в Україні”

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ОДЕСЬКЕ ІМ. А. МІЦКЕВИЧА ВІДДІЛЕННЯ СПІЛКИ ПОЛЯКІВ В УКРАЇНІ”.
За багаторічну плідну працю, активну громадську діяльність, вагомий внесок у справу збереження, розвитку і популяризації польської культури, відродження і збагачення національних традицій та з нагоди відзначення                    30-річчя з дня заснування громадської організації “Одеське ім. А. Міцкевича відділення Спілки поляків в Україні”.

Нагороджені за досягнення високих результатів 
на онлайн чемпіонаті світу з молодіжного 
підприємництва STARTUP WORLD CUP 
CHAMPIONSHIP 2020

БАЛАНЮК Катерина Іванівна – студентка Одеського національного економічного університету, студентка Одеської бізнес-школи “BIGBOSS BUSINESS SCHOOL”.
МЕЛЬНИЧУК Марина Володимирівна – студентка Swiss Montreux Business school, студентка Одеської бізнес-школи “BIGBOSS BUSINESS SCHOOL”.
За досягнення високих результатів та здобуте 1 місце у стартапі “MILLIONAIRE’S WAY” на онлайн чемпіонаті світу з молодіжного підприємництва STARTUP WORLD CUP CHAMPIONSHIP 2020. 

ГВОЗДИКЕВИЧ Георгій Костянтинович – учень приватного закладу “Одеська приватна спеціалізована школа I-III ступенів “Гармонія”, студент Одеської бізнес-школи “MINIBOSS BUSINESS SCHOOL”.
ЧЕБОТАЄВА Марія Олександрівна – учениця Одеської спеціалізованої школи № 119 І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області, студентка Одеської бізнес-школи “MINIBOSS BUSINESS SCHOOL”.
ШМУЛЕВИЧ Марк Віталійович – учень Одеської спеціалізованої школи № 64 І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області, студент Одеської бізнес-школи “MINIBOSS BUSINESS SCHOOL”.
За досягнення високих результатів та здобуту золоту медаль ООН                      у стартапі BrawlCatsZombies на онлайн чемпіонаті світу з молодіжного підприємництва STARTUP WORLD CUP CHAMPIONSHIP 2020. 

ЗЛАТІН Олександр Петрович – учень загальноосвітньої школи                  I-III ступенів № 9 м. Подільська Одеської області, студент Одеської бізнес-школи “MINIBOSS BUSINESS SCHOOL”.
КРАВЧЕНКО Марія Костянтинівна – учениця Одеської приватної загальноосвітньої школи I-III ступенів “КРОК”, студентка Одеської бізнес-школи “MINIBOSS BUSINESS SCHOOL”.
СТЕПАНЕНКО Вікторія Андріївна – учениця Чорноморської загальноосвітньої школи № 2 І-ІІІ ступенів Чорноморської міської ради Одеської області, студентка Одеської бізнес-школи “MINIBOSS BUSINESS SCHOOL”.
ХАРЧЕНКО Михайло Олегович – учень Одеського навчально-виховного комплексу № 13 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія” Одеської міської ради Одеської області, студент Одеської бізнес-школи “MINIBOSS BUSINESS SCHOOL”.
За досягнення високих результатів та здобуте 1 місце у стартапі “SMART SHOES” на онлайн чемпіонаті світу з молодіжного підприємництва STARTUP WORLD CUP CHAMPIONSHIP 2020.

ЛОБАНЬ Владислав Русланович – учень Одеської загальноосвітньої школи № 72 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області, студент Одеської бізнес-школи “MINIBOSS BUSINESS SCHOOL”.
КОЛЕСНИЧЕНКО Даніель Костянтинович – учень Одеської спеціалізованої школи № 35 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області, студент Одеської бізнес-школи “MINIBOSS BUSINESS SCHOOL”.
МУРАДЯН Маріам Артурівна – учениця Одеської спеціалізованої школи № 64 І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області, студентка Одеської бізнес-школи “MINIBOSS BUSINESS SCHOOL”.
За досягнення високих результатів та здобуте 1 місце у стартапі                       “БЕЗ ПРОБЛЕМ” на онлайн чемпіонаті світу з молодіжного підприємництва STARTUP WORLD CUP CHAMPIONSHIP 2020. 

ДЕНІСОВА Ірина Володимирівна – завідувач учбової частини Одеської бізнес-школи “BIGBOSS BUSINESS SCHOOL”, викладач Одеської бізнес-школи “MINIBOSS BUSINESS SCHOOL”.
ДЕРМЕНЖІ Тетяна Михайлівна – викладач ROYAL BRITISH SCHOOL.
ДОЛГОПОЛОВА Юлія Олегівна – викладач Одеської бізнес-школи “MINIBOSS BUSINESS SCHOOL”.
РИБАКОВА Надія Вікторівна – викладач Одеської кіношколи                         “100 %”.
РУСАНОВА Ніна Анатоліївна – завідувач учбової частини, викладач Одеської бізнес-школи “MINIBOSS BUSINESS SCHOOL”.
ЧИНДАЦЬКА Вікторія Валентинівна – викладач-методист IBA. 
За сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок                   у підготовку учнів і студентів до участі в онлайн чемпіонаті світу з молодіжного підприємництва STARTUP WORLD CUP CHAMPIONSHIP 2020. 

Нагороджені з нагоди відзначення
90-річчя з дня заснування Одеського 
національного морського університету

ГЛОВАЦЬКА Світлана Миколаївна – декан факультету по роботі   з іноземними студентами Одеського національного морського університету.
КІБАКОВ Олександр Григорійович – декан факультету портового інжинірингу Одеського національного морського університету.
КОРОБКО Тетяна Олександрівна – вчений секретар Одеського національного морського університету.
МИРОНЕНКО Ігор Миколайович – декан факультету “Водно-транспортні і шельфові споруди” Одеського національного морського університету.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну наукову та педагогічну діяльність, вагомі досягнення у підготовці фахівців для морегосподарського комплексу країни та з нагоди відзначення 90-річчя                          з дня заснування Одеського національного морського університету.

Нагороджені за допомогу, надану 
при проведенні робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації техногенного характеру 
місцевого рівня, викликаної затонулим танкером “DELFI”

АЛІЄВ Едуард Алійович – старший виконавець робіт групи з ремонту колій та гідротехнічних робіт ремонтно-будівельного управління Одеської філії Державного підприємства “Адміністрація морських портів України” (адміністрація Одеського морського порту).
БАРАНОВ Ігор Валентинович – директор товариства з обмеженою відповідальністю “ІНІЯ”.
БАХЧИВАНЖИ Володимир Володимирович – головний диспетчер головної диспетчерської Одеської філії Державного підприємства “Адміністрація морських портів України” (адміністрація Одеського морського порту).
ДЕМИДОВ Євген Дмитрович – директор товариства з обмеженою відповідальністю “ТРАНШИП-ДИЗАЙН”.
ДЕРНОВОЙ Василь Григорович – монтер колії групи з ремонту колій та гідротехнічних робіт ремонтно-будівельного управління Одеської філії Державного підприємства “Адміністрація морських портів України” (адміністрація Одеського морського порту).
ДМИТРІЄВ Володимир Яковлевич – монтер колії групи з ремонту колій та гідротехнічних робіт ремонтно-будівельного управління Одеської філії Державного підприємства “Адміністрація морських портів України” (адміністрація Одеського морського порту).
КОЦЮБА Степан Миколайович – виконуючий обов’язки начальника комунальної установи “Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради”.
КУВШІНОВ Сергій Сергійович – технічний директор товариства                      з обмеженою відповідальністю “ІНІЯ”.
КУЗНЄЦОВ Віктор Володимирович – директор департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.
ЛАВРУЩЕНКО Віктор Євгенович – капітан-кранмейстер                                 т/х “ПК-48” дільниці портофлоту технічної служби Одеської філії Державного підприємства “Адміністрація морських портів України” (адміністрація Одеського морського порту).
РОЖОК Євген Полікарпович – провідний інженер водолазної служби інженерної служби Одеської філії Державного підприємства “Адміністрація морських портів України” (адміністрація Одеського морського порту).
ШУЛЕВСЬКИЙ Роман Васильович – експерт.
За високий професіоналізм та допомогу, надану при проведенні робіт  з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру місцевого рівня, викликаної затонулим танкером “DELFI”.

Нагороджені з нагоди відзначення Дня працівників радіо, 
телебачення та зв’язку

ВЕЛИЧКО Людмила Вікторівна – інженер лінійних споруд електрозв’язку відділу будівництва та експлуатації мережі доступу цеху мережі доступу регіонального центру мережі доступу технічного департаменту Одеської філії Публічного акціонерного товариства “УКРТЕЛЕКОМ”.
КОВАЛЬОВА Олена Олександрівна – начальник дільниці ядра мережі № 251/1 м. Одеси цеху ядра мережі регіонального центру ядра мережі технічного департаменту Одеської філії Публічного акціонерного товариства “УКРТЕЛЕКОМ”.
МАШКІНА Ганна Сергіївна – інженер електрозв’язку відділу будівництва та експлуатації мережі доступу цеху мережі доступу регіонального центру мережі доступу технічного департаменту Одеської філії Публічного акціонерного товариства “УКРТЕЛЕКОМ”.
За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомий внесок у надання якісних послуг зв’язку підприємствам, установам, організаціям і населенню міста Одеси та з нагоди відзначення Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку.

Нагороджені з нагоди відзначення
Всеукраїнського дня працівників культури
та майстрів народного мистецтва

БІЛЯКОВ Ігор Володимирович – директор комунальної установи “Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення”. 
ОЛІЙНИК Наталія Анатоліївна – виконуюча обов’язки директора комунальної установи “Одеський муніципальний музей-квартира Леоніда Утьосова”.
ОСТАПОВА Світлана Іванівна – директор комунальної установи “Одеський муніципальний музей особистих колекцій імені О.В. Блещунова”.
ТИМАХ Ірина Ярославівна – виконуюча обов’язки директора комунальної установи “Одеський муніципальний театр духової музики                   імені народного артиста України О. Саліка”.
ФОМІЧОВА Надія Михайлівна – директор комунальної установи “Міська художня галерея”.
ЧЕЛІДЗЕ Ігор Георгійович – виконуючий обов’язки директора комунального підприємства “Парки Одеси”.
За сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок                   у збереження, розвиток, поширення та захист культури, організацію і проведення заходів, що мають велике культурне значення, та з нагоди відзначення Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.

ВАСИЛІНА Анжела Григорівна – головний спеціаліст відділу по роботі з бібліотеками та історико-топонімічної комісії департаменту культури та туризму Одеської міської ради. 
ДЕЛЯГІНА Юлія Вікторівна – головний спеціаліст відділу фінансового та правового забезпечення департаменту культури та туризму Одеської міської ради. 
МІТЄВА Тетяна Василівна – головний спеціаліст відділу фінансового та правового забезпечення департаменту культури та туризму Одеської міської ради. 
За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомі досягнення у професійній діяльності                           та з нагоди відзначення Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.
Нагороджені з нагоди відзначення
Міжнародного дня осіб з інвалідністю

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “Південноукраїнський регіональний центр молодих інвалідів”.
За сумлінну плідну працю, активну громадську діяльність, вагомий внесок у вирішення проблем з працевлаштуванням та інтеграцією                             в суспільстві людей з обмеженими можливостями, розвиток галузі соціального захисту і соціальної реабілітації молодих інвалідів міста Одеси та з нагоди відзначення Міжнародного дня осіб з інвалідністю.

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня Збройних Сил України

МІТІН Максим Ігорович – член громадської організації “Одеська спілка ветеранів та інвалідів АТО”.
ШАБЛІЄНКО Сергій Михайлович – член громадської організації “Одеська спілка ветеранів та інвалідів АТО”.
За вагомий внесок у розвиток ветеранського руху, високі досягнення              у громадській діяльності, активну участь у соціально-психологічній адаптації захисників України, у військово-патріотичному вихованні молоді та з нагоди відзначення Дня Збройних Сил України.

ГОНЧАРЕНКО Олександр Сергійович – начальник радіостанції інформаційно-телекомунікаційного вузла Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
КІР’ЯКОВ Максим Віталійович – офіцер відділення оперативних чергових Одеського обласного територіального центру комплектування                       та соціальної підтримки.
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 Дня Збройних Сил України.

ГАВРИЛЮК Василь Васильович – начальник групи                                  4993 військового представництва Міністерства оборони України.
ЯНИКОВ Олег Миколайович – помічник провідного інженера                   4993 військового представництва Міністерства оборони України.
За зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, бездоганну службу, значний внесок у справу розбудови, розвитку і забезпечення життєдіяльності держави, активну участь у військово-патріотичному вихованні молоді міста Одеси та з нагоди відзначення                     Дня Збройних Сил України.

ЗАДОРОЖНИЙ Сергій Андрійович – начальник служби логістики військової частини А0437 Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
ПРЯДКО Вікторія Олександрівна – технік технічної частини військової частини А4362 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 міста Одеси та з нагоди відзначення Дня Збройних Сил України.

Нагороджені з нагоди відзначення
155-річчя з дня заснування Одеської залізниці

БРІЖАТА Алла Петрівна – бухгалтер 1 категорії виробничого підрозділу служби вагонного господарства “Експлуатаційне вагонне депо Одеса-Застава-1” регіональної філії “Одеська залізниця” акціонерного товариства “Українська залізниця”.
ЗОЗУЛЯ Григорій Григорович – машиніст дизель-поїзда виробничого підрозділу служби приміських пасажирських перевезень “Моторвагонне депо Одеса-Застава 1” регіональної філії “Одеська залізниця” акціонерного товариства “Українська залізниця”.
МАТВІЄНКО Олександр Мефодійович – начальник дільниці виробничого підрозділу служби колії “Одеська дистанція захисних лісонасаджень” регіональної філії “Одеська залізниця” акціонерного товариства “Українська залізниця”.
ОВСЯННІКОВ Роман Михайлович – начальник станції Одеса-Головна виробничого підрозділу “Одеська об’єднана дирекція залізничних перевезень” регіональної філії “Одеська залізниця” акціонерного товариства “Українська залізниця”.
СТАРОВОЙТОВ Олексій Олександрович – старший енергодиспетчер виробничого підрозділу служби електропостачання “Одеська дистанція електропостачання” регіональної філії “Одеська залізниця” акціонерного товариства “Українська залізниця”.
ТАРАН Олена Костянтинівна – голова первинної профспілкової організації виробничого підрозділу служби локомотивного господарства “Локомотивне депо Одеса-Сортувальна” регіональної філії “Одеська залізниця” акціонерного товариства “Українська залізниця”.
ТИМОШЕНКО Максим Петрович – старший електромеханік                     (з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування) виробничого підрозділу служби сигналізації та зв’язку “Дистанція сигналізації та зв’язку станції Одеса-Сортувальна” регіональної філії “Одеська залізниця” акціонерного товариства “Українська залізниця”.
За сумлінну працю на залізничному транспорті, високу професійну майстерність, творчу ініціативу, вагомі показники у роботі та з нагоди відзначення 155-річчя з дня заснування Одеської залізниці.

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня місцевого самоврядування

АНТОНОВА Сніжана Георгіївна – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради.
БАРБОВ Олександр Іванович – головний спеціаліст відділу організації дорожнього руху, інфраструктури та парковок управління розвитку транспортної інфраструктури департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.
БАШИНСЬКА Оксана Миколаївна – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, кадрової та архівної роботи управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради.
БЕЗСМЕРТНА Тетяна Петрівна – головний спеціаліст відділу по роботі зі зверненнями громадян Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради.
ВЄТОХ Світлана Миколаївна – головний спеціаліст відділу по роботі зі зверненнями громадян Приморської районної адміністрації Одеської міської ради.
ВОЛКОВА Інна Ігорівна – заступник начальника орендного відділу управління орендних відносин та відчуження комунального майна департаменту комунальної власності Одеської міської ради.
ВОЛЯНСЬКИЙ Анатолій Юрійович – головний спеціаліст відділу організаційно-масової роботи та кадрів управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради.
ВОСКОБОЙНИК Катерина Володимирівна – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності управління дорожнього господарства Одеської міської ради.
ГУЛЯЄВА Оксана Миколаївна – заступник начальника відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
ДУДНИЧЕНКО Анжела Леонідівна – головний спеціаліст сектору формування електронного архіву відділу формування, обліку та використання документів Національного архівного фонду департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради.
ЄРЕМЕНКО Іван Миколайович – державний реєстратор відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.
ЖИЛАВЧУК Катерина Миколаївна – головний спеціаліст відділу організаційної та кадрової роботи департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.
ІЛЬЧУК Олена Дмитрівна – головний спеціаліст юридичного відділу Приморської районної адміністрації Одеської міської ради.
КАБАНОВ Володимир Володимирович – головний спеціаліст сектору з організації роботи адміністративної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради.
КАРАКАШ Яна Олегівна – начальник відділу обробки та видачі результатів управління реєстрації та паспортизації в Малиновському                 районі – адміністратор Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради.
КАЧУРА Ірина Василівна – головний спеціаліст сектору архітектури Малиновського району сектору архітектури Малиновського району департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради.
КІЛІЯН Денис Григорійович – головний спеціаліст відділу організації пасажирських перевезень управління транспорту та пасажирських перевезень департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.
КОЛЕСНІКОВА Олена Миколаївна – заступник начальника відділу аналітики та контролю департаменту аналітики та контролю Одеської міської ради.
КОЛІСНИК Леся Петрівна – головний спеціаліст відділу кадрового та документального забезпечення департаменту комунальної власності Одеської міської ради.
КОСТОВА Людмила Григорівна – начальник відділу – головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку департаменту економічного розвитку Одеської міської ради.
КОСЮРА Олександр Вікторович – головний спеціаліст територіального відділу служби у справах дітей Одеської міської ради у Приморському районі.
КРИВЧЕНКО Олена Іванівна – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту бухгалтерського обліку, звітності та закупівель Одеської міської ради. 
ЛЕСЕЙОНОК Віктор Валерійович – головний спеціаліст сектору використання інформації відділу документів трудового архіву департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради.
ЛЄСНА Тетяна Олегівна – державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.
МАЛИШЕНКО Анастасія Євгенівна – заступник начальника територіального відділу служби у справах дітей Одеської міської ради                      у Київському районі.
МЕДВЄДЄВА Наталія Володимирівна – головний спеціаліст відділу економіки та планування департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради.
МЕЗЕНЦЕВА Олена Олександрівна – начальник відділу соціально-економічної політики департаменту економічного розвитку Одеської міської ради.
МІРОНОВА Наталія Леонідівна – начальник управління документально-аналітичної роботи – адміністратор Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради.
МОРМИШ Катерина Вікторівна – головний спеціаліст – секретар адміністративної комісії Київської районної адміністрації Одеської міської ради.
МУСІЙЧУК Олексій Леонідович – головний спеціаліст відділу контролю та моніторингу за станом території району Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради.
НАЙКО Вадим Григорович – головний спеціаліст інспекційного відділу № 1 управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради.
ОБРАЗЦОВ Микола Дмитрович – головний спеціаліст територіального відділу служби у справах дітей Одеської міської ради у Малиновському районі.
ОЛЄЙНИЧЕНКО Артем Володимирович – головний спеціаліст організаційного відділу департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради.
ОЛІЙНИК Сергій Васильович – начальник відділу контролю та моніторингу за станом території району Київської районної адміністрації Одеської міської ради.
ПИВОВАРСЬКА Євгенія Олександрівна – головний спеціаліст відділу проведення закупівель та договірної роботи управління закупівель та договірної роботи департаменту бухгалтерського обліку, звітності та закупівель Одеської міської ради. 
РУСНАК Дмитро Васильович – головний спеціаліст відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат управління соціального захисту населення в Київському районі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
САВИЦЬКА Ольга Миколаївна – заступник начальника відділу організаційної роботи та зв’язків з громадськістю Київської районної адміністрації Одеської міської ради.
САХАРЧУК Маргарита Вячеславівна – головний спеціаліст відділу оренди землі управління земельних ресурсів департаменту комунальної власності Одеської міської ради.
СИЧЕВ Андрій Вячеславович – головний спеціаліст відділу контролю за дотриманням законодавства про працю департаменту аналітики та контролю Одеської міської ради. 
СКРИНСЬКА Ольга Сергіївна – головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення діяльності керівного складу. 
СЛОВЕСНИК Юлія Олександрівна – головний спеціаліст відділу конкурсних процедур та моніторингу цільових програм департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради.
СОКОЛОВА Ірина Володимирівна – начальник відділу фінансування місцевих органів влади департаменту фінансів Одеської міської ради.
СТОЛЯРОВА Ніна Миколаївна – виконуюча обов’язки головного спеціаліста відділу організації житлового сервісу Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради.
СТОЯНОВ Федор Федорович – начальник відділу інспекційного контролю та використання об’єктів культурної спадщини управління                        з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради.
СУЛЕЙМАНОВ Марат Ігорович – головний спеціаліст інспекції                   з благоустрою міста департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради.
ТОПОЛЕНКО Наталія Володимирівна – начальник відділу організаційної роботи департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
ТРОФІМЕНКО Вікторія Вікторівна – головний спеціаліст відділу пресс-служби департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради.
УКРАЇНЕЦЬ Ганна Станіславівна – головний спеціаліст відділу планування доходів місцевого бюджету та економічного аналізу департаменту фінансів Одеської міської ради.
ФАРИНА Ліна Василівна – начальник відділу правового забезпечення управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради.
ХОДЖАЛІЄВ Асім Салманович – головний спеціаліст юридичного сектору відділу правової роботи управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.
ХОДЖАЛІЄВА Ірина Олегівна – головний спеціаліст територіального відділу служби у справах дітей Одеської міської ради у Суворовському районі.
ЧАБАН Олеся Олександрівна – заступник начальника соціально-економічного відділу Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради.
ЧЕРНЯКОВА Алла Олександрівна – головний бухгалтер управління реклами Одеської міської ради.
ШКЛЯРЕНКО Максим Андрійович – головний спеціаліст сектору                 з виконання державних програм соціального захисту населення щодо пільг та субсидій відділу бухгалтерського обліку управління фінансово-господарського забезпечення департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
За сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, особистий внесок у справу служіння територіальній громаді міста Одеси та з нагоди відзначення Дня місцевого самоврядування.

Нагороджені з нагоди відзначення
30-ї річниці створення державної служби зайнятості

САРЖИНСЬКИЙ Роман Вячеславович – директор Державного навчального закладу “Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості”.
За сумлінну плідну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у вирішення питань соціального захисту населення від безробіття та з нагоди відзначення                           30-ї річниці створення державної служби зайнятості.

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня адвокатури

ВАЛІХМЕТОВА Олена Владиславівна – адвокат, член Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів Одеської області. 
КАДРОВА Оксана Олександрівна – адвокат, який займається індивідуальною адвокатською діяльністю.
ПЕЛІХОВСЬКА Ірина Леонідівна – адвокат, член Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів Одеської області. 
СЛОБОДЯНИК Олексій Ігорович – адвокат, член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області.
УЛЬЯНОВ Ігор Миколайович – адвокат, який займається індивідуальною адвокатською діяльністю.
За сумлінну плідну працю по зміцненню законності, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу надання правової допомоги громадянам і юридичним особам та з нагоди відзначення професійного                          свята – Дня адвокатури.

КАНДИБОВ Юрій Михайлович – адвокат, який надає безоплатну вторинну правову допомогу.
КОБЗАР Петро Юрійович – адвокат, який надає безоплатну вторинну правову допомогу.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий особистий внесок у захист конституційних прав і свобод людини і громадянина та з нагоди відзначення професійного свята – Дня адвокатури.

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня працівників суду

БЕРЕЗОВСЬКА Каріна Іллінічна – помічник голови Господарського суду Одеської області.
За сумлінну бездоганну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомі особисті досягнення в галузі господарського судочинства та з нагоди відзначення професійного свята – Дня працівників суду.

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня енергетика

ВОРОНА Сергій Володимирович – начальник зміни електричного цеху акціонерного товариства “ОДЕСЬКА ТЕЦ”.
НОВАК Олександр Володимирович – заступник начальника цеху турбінного відділення цеху централізованого ремонту акціонерного товариства “ОДЕСЬКА ТЕЦ”.
За багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомі трудові досягнення та з нагоди відзначення професійного свята – Дня енергетика.

ВАСІЛЬЄВ Дмитро Олександрович – начальник дільниці служби підстанцій високовольтних електричних мереж операційної дирекції Акціонерного Товариства “ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”.
ГАВРИЩУК Володимир Миколайович – машиніст екскаватора                     5 розряду дільниці механізації та транспорту автотранспортного цеху операційної дирекції Акціонерного Товариства “ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”.
ІЩУК Ігор Ігорович – начальник відділу по роботі з дебіторською заборгованістю департаменту з клієнтських операцій комерційної дирекції Акціонерного Товариства “ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”.
МИРОНЧАК Олександр Миколайович – електромонтер оперативно-виїзної бригади 5 групи кваліфікації Центральної диспетчерської служби технічного департаменту операційної дирекції Акціонерного Товариства “ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”.
ОБРАЩЕНКО Ольга Миколаївна – головний фахівець відділу                      з приєднань до електричних мереж департаменту з технічних приєднань операційної дирекції Акціонерного Товариства “ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”.
За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомі трудові досягнення та з нагоди відзначення професійного свята – Дня енергетика.



В.о. заступника міського голови –
керуючого справами								  О. Бриндак










