ПРОЕКТ доопрацьовано 10.01.2017р.
 
Про затвердження нагородження Почесною грамотою виконавчого комітету Одеської міської ради



Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 20 березня 2008 року № 381 «Про затвердження Положення про Почесну грамоту виконавчого комітету Одеської міської ради у новій редакції», розглянувши клопотання керівників виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ та організацій м. Одеси, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити нагородження Почесною грамотою виконавчого комітету Одеської міської ради згідно зі списком (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Оніщенко О.С.



Міський голова 									Г. Труханов

Керуюча справами 								О. Оніщенко



 
Вик. Коваленко 
 










Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 
№  

СПИСОК
нагороджених Почесною грамотою виконавчого комітету
Одеської міської ради

АЛЕСКОВСЬКА Марина Львівна - викладач фортепіанного відділу комунального позашкільного навчального закладу “Дитяча музична        школа № 7 м. Одеси”.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі творчі досягнення, значний внесок у розвиток музичної освіти та з нагоди відзначення ювілею від дня народження.
БІНЮКОВ Валерій Валерійович - керівник органу самоорганізації населення комітету мікрорайону “Ростовський” в м. Одесі (Суворовський район).
За сумлінну працю, високий професіоналізм, активну участь в громадському житті міста Одеси та з нагоди відзначення 35-річчя від дня народження. 
КАЛІЧАВА Валентина Іванівна - медична сестра палатна відділення алергології і імунології комунальної установи “Міська лікарня № 5”.
За багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я міста та з нагоди відзначення ювілею від дня народження.
КРУПНІК Михайло Семенович - драматург, режисер, керівник театральної студії “Одеські дворики”.
За багаторічну плідну творчу працю, високу професійну майстерність, вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва міста Одеси та з нагоди відзначення 60-річного ювілею від дня народження.
КУРКУДИМ Наталія Володимирівна - старша медична сестра неврологічного відділення № 1 комунальної установи “Міська лікарня № 5”.
За багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я міста та з нагоди відзначення ювілею від дня народження.
МАНАСОВА Гульсим Серікбаївна - головний спеціаліст відділу з питань охорони материнства та дитинства департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я міста та з нагоди відзначення ювілею від дня народження.

НАЗІМКІНА Інга Анатоліївна - заступник головного лікаря з медичної частини комунальної установи “Міська клінічна лікарня № 1”.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я міста та з нагоди відзначення ювілею від дня народження.

Нагороджені з нагоди відзначення
Міжнародного дня інвалідів

БЛАЖКО Софія Дмитрівна - член правління товариства інвалідів Іллічівського району, секретар голови Одеського міського товариства інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів “Союз організацій інвалідів України”.
ОГРЕНЧУК Святослав Володимирович - голова громадської організації “Ілья Муромец”.
ОСИПЕНКО Віктор Федорович - член правління товариства інвалідів Київського району Одеського міського товариства інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів “Союз організацій інвалідів України”.
ШУЛЬГА Ірина Олександрівна - голова громадської організації “Особливі діти” Одеського міського товариства інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів “Союз організацій інвалідів України”.
За сумлінну плідну працю, активну громадську діяльність, професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу соціального захисту інвалідів та з нагоди відзначення Міжнародного дня інвалідів. 

Нагороджені з нагоди відзначення
20-ї річниці створення поромної переправи
Чорноморськ (Україна) – Поті/Батумі (Грузія)

ЗАЛЯПІНА Марія Іллівна - начальник відділу інформаційних технологій Товариства з обмеженою відповідальністю “Судноплавна компанія “УКРФЕРРІ”. 
НІКОЛАЄНКО Василь Олександрович - старший механік теплоходу “Грейфсвальд” Товариства з обмеженою відповідальністю “Судноплавна компанія “УКРФЕРРІ”. 
ПИСАРЕВСЬКИЙ Олександр Євгенович - головний бухгалтер Товариства з обмеженою відповідальністю “Судноплавна компанія “УКРФЕРРІ” .
СТРИЖЕНКО  Валентина Петрівна - начальник відділу управління персоналом “Укрферрі Шипменеджмент” Товариства з обмеженою відповідальністю “Судноплавна компанія “УКРФЕРРІ”.
ЧЕРНІЄВСЬКИЙ Володимир Володимирович - комерційний директор Товариства з обмеженою відповідальністю “Судноплавна компанія “УКРФЕРРІ”. 
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі трудові досягнення, особистий внесок у справу становлення поромних перевезень та з нагоди відзначення 20-ї річниці створення поромної переправи Чорноморськ (Україна) – Поті/Батумі (Грузія).

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня Збройних Сил України

ВАСІН Ігор Васильович - начальник апаратної телефонного зв’язку відділення телекомунікацій центру інформаційних систем інформаційно-телекомунікаційного вузла Західної військово-морської бази Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
ЧЕРНОГОЛОВ Андрій Михайлович - старший офіцер відділу по роботі з особовим складом військової частини А0800.
За зразкове виконання службових обов’язків, високі досягнення у військовій справі, професіоналізм, бездоганну службу та з нагоди відзначення Дня Збройних Сил України.

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня місцевого самоврядування

ІСПІРЯН Маріанна Андріївна - головний спеціаліст відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів місцевих бюджетів управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області.
КОЛІОГЛО Надія Степанівна - заступник начальника відділу звітності управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області.
ПИВОВАРЕНКО Микола Петрович - заступник начальника відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів місцевих бюджетів управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області.
За сумлінну плідну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток органів казначейства та з нагоди відзначення Дня місцевого самоврядування.
АНТОНЕНКО Олександр Володимирович - начальник відділу самоврядного контролю за використанням і охороною земель та дотриманням земельного законодавства управління земельних ресурсів департаменту комунальної власності Одеської міської ради.
БАРАНОВ Денис Олексійович - головний спеціаліст юридичного відділу Київської районної адміністрації Одеської міської ради.
БОБРІШОВА Олена Павлівна - головний спеціаліст сектору виплат соціальних допомог відділу бухгалтерського обліку управління фінансово-господарського забезпечення департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
БОНДАРЕНКО Ігор Олегович - заступник директора юридичного департаменту Одеської міської ради.
БОРОДУЛІНА Аліна Юріївна - заступник начальника відділу зв’язків із засобами масової інформації департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради.
БУБНОВА Тетяна Олексіївна - головний спеціаліст відділу зв’язку, телекомунікаційного та правового забезпечення управління транспорту та пасажирських перевезень департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.
ВОЛЬПРЕС Світлана Михайлівна - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер управління дорожнього господарства Одеської міської ради. 
ГЛУЩЕНКО Римма Володимирівна - головний спеціаліст відділу формування, обліку та використання документів Національного архівного фонду департаменту архівної справи  та діловодства  Одеської міської ради.
ГОДУЛЯН Наталя Валеріївна - головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення діяльності міського голови.
ГУСЄВ Геннадій Васильович - озеленювач 5 розряду дільниці з благоустрою зеленої зони комунального підприємства “МІСЬКЗЕЛЕНТРЕСТ”.
ДРІБНОХОД Сергій Анатолійович - електромонтер комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення “ОДЕСМІСЬКСВІТЛО”.
ЄГОРОВА Анна Генадієвна - головний спеціаліст відділу взаємодії з розпорядниками нижчого рівня департаменту бухгалтерського обліку та звітності Одеської міської ради.
ЗАЇЧКО Оксана Олександрівна - заступник начальника відділу кадрової роботи Одеської міської ради.
ЗАНЬКО Олександр Михайлович - озеленювач 4 розряду дільниці з благоустрою зеленої зони комунального підприємства “МІСЬКЗЕЛЕНТРЕСТ”.
ЗВЕНІГОРОДСЬКА Анна Сергіївна - заступник начальника відділу соціально-економічного розвитку району та організації торгівлі Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради. 
ІГНАТОВА Ольга Анатоліївна - начальник відділу інформаційно-правової та кадрової роботи юридичного департаменту Одеської міської ради. 
КАРАГІОЗ Катерина Федорівна - провідний спеціаліст відділу соціальної роботи Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у Малиновському районі. 
КЛЕСТО Федір Менделевич - машиніст насосних установок                4 розряду комунального підприємства “Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство”.
КОЛМОГОРОВА Наталія Миколаївна - завідувач сектору обліку та розподілу житла Приморської районної адміністрації Одеської міської ради.
КОПОТІЄНКО Сергій Олександрович - головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Київської районної адміністрації Одеської міської ради.
КОРОЛЬ Вікторія Миколаївна - заступник начальника відділу з питань політики зайнятості та соціального партнерства управління праці департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
КУЗЬМЕНКО Людмила Андріївна - начальник відділу землекористування управління архітектури та містобудування Одеської міської ради.
КУРАНОВА Віолетта Андріївна - головний спеціаліст відділу тарифної політики департаменту економічного розвитку Одеської міської ради.
КУТУЗА Сергій Михайлович - головний спеціаліст відділу контролю та зворотного зв’язку департаменту з питань звернень громадян Одеської міської ради.
ЛЄСНІЧЕНКО Світлана Миколаївна - старший інспектор відділу інвентаризації та реєстрації комунальної установи «Муніципальна служба комунальної власності Одеської міської ради».
ЛОГАЧОВ Деніс Вікторович - машиніст автопідіймача комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення “ОДЕСМІСЬКСВІТЛО”.
МЕЩЕРЯКОВ Олександр Олександрович - заступник начальника управління земельних ресурсів департаменту комунальної власності Одеської міської ради.
МІГАЛЬОВА Ольга Анатоліївна - головний бухгалтер відділу організаційно-кадрової роботи, бухгалтерського обліку та звітності служби            у справах дітей Одеської міської ради.
МІКУЛЕНКО Валерій Валерійович - заступник директора департаменту – начальник юридичного управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради.
МОСЕЙЧУК Тамара Олександрівна - заступник начальника територіального відділу освіти Київського району департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
ОЛАР Тетяна Вячеславівна - начальник загального відділу Приморської районної адміністрації Одеської міської ради.
ОЛЕНІНА Марія Петрівна - начальник відділу генерального плану міста управління архітектури та містобудування Одеської міської ради.
ПОДОЛІНСЬКА Наталя Олексіївна - начальник територіального відділу служби у справах дітей Одеської міської ради у Суворовському районі.
ПОПАЗ Ілля Петрович - заступник начальника управління реклами Одеської міської ради.
ПОРОТІКОВ Руслан Ігорович - озеленювач 4 розряду дільниці з благоустрою зеленої зони комунального підприємства “МІСЬКЗЕЛЕНТРЕСТ”.
ПОХИЛЕНКО Ольга Володимирівна - начальник відділу – головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.
ПОЦЕБІНА Олена Петрівна - головний спеціаліст відділу організаційної роботи та кадрового забезпечення управління архітектури та містобудування Одеської міської ради.
РИБІЙ Наталія Володимирівна - головний спеціаліст відділу організаційної роботи та зв’язків з громадськістю Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради.
РОДІНА Ірина Володимирівна - головний спеціаліст архівного сектору загального відділу департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради.
РУСТАВСЬКИЙ Олександр Юрійович - головний спеціаліст інспекції з благоустрою міста управління з благоустрою та екологічної безпеки  департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.
САМБАЄВ Сергій Валерійович - електрик дільниці 6 розряду комунального підприємства “Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство”.
СИМОНЕНКОВ Сергій Миколайович - директор комунальної установи «Муніципальна служба комунальної власності Одеської міської ради».
СИРОТКІНА Світлана Олександрівна - начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та адміністративно-господарського забезпечення – головний бухгалтер Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради.
СКРИПНИК Станіслава Іванівна - головний спеціаліст відділу з організації роботи департаменту юридичного департаменту Одеської міської ради.
СЬОМОВА Тетяна Юріївна - головний спеціаліст відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат управління соціального захисту населення в Малиновському районі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
ТІТАРЕНКО Ганна Сергіївна - в.о. начальника відділу моніторингу та аналітики департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради.
ТІШАЄВА Наталя Олександрівна - головний спеціаліст відділу організаційно-аналітичного забезпечення департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.
ТРОФИМОВИЧ Ірина Петрівна - головний спеціаліст відділу фінансово-господарського забезпечення юридичного департаменту Одеської міської ради.
ФОРІС Ганна Вікторівна - головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради.
ХЛІВНЕНКО Ольга Олександрівна - начальник відділу з питань фінансування соціального захисту та соціального забезпечення департаменту фінансів Одеської міської ради.
ЧОРНОБАЙ Ольга Олександрівна - головний спеціаліст відділу екологічного контролю департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради.
ШАДРІНА Катерина Олександрівна - головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення діяльності керівного складу Одеської міської ради.
ШМАГАЙ Наталія Іванівна - головний спеціаліст загального відділу департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради.
ШПАРИК Петро Васильович - головний спеціаліст відділу дозволів та узгоджень управління з благоустрою та екологічної безпеки  департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.
ЯКОВЕНКО Крістіна Володимирівна - головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту бухгалтерського обліку та звітності Одеської міської ради.
ЯРОСЛАВСЬКИЙ Олексій Ігорович - начальник відділу правового забезпечення управління правового та інформаційно-документального забезпечення – адміністратор департаменту надання адміністративних послуг 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.

АДАМЕНКО Ірина Владиславівна - член комітету органу самоорганізації населення – голова комісії з соціальних питань комітету мікрорайону “Юго-Западний масив” в м. Одесі (Київський район).
ВАРЕНИК Світлана Володимирівна - заступник голови органу самоорганізації населення комітету мікрорайону “Шкільний” в м. Одесі (Київський район).
ОСІПОВА Ніна Германівна - секретар органу самоорганізації населення комітету мікрорайону “Юго-Западний масив” в м. Одесі (Київський район).
ТУРКОВА Наталія Георгіївна - секретар органу самоорганізації населення комітету мікрорайону “Троїцький” в м. Одесі (Малиновський район).

ШМОДІНА Світлана Іванівна - секретар органу самоорганізації населення комітету мікрорайону “Золотий берег” в м. Одесі (Київський район).
За сумлінну працю, активну участь у громадському житті міста Одеси та з нагоди відзначення Дня місцевого самоврядування.

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня Сухопутних військ України

БЕРЕСЛАВЕЦЬ Олександр Валерійович - офіцер відділу оперативної підготовки оперативного управління військової частини А2393.
ГРЕЧКА Геннадій Іванович - спеціаліст відділу територіальної оборони Одеського обласного військового комісаріату.
КОШЕЛЬНИК Аліна Василівна - головний спеціаліст управління командування Малиновського районного військового комісаріату міста Одеси.
НЕЙКО Андрій Вікторович - офіцер відділення бойової готовності оперативного управління військової частини А2393.
За зразкове виконання службових обов’язків, високі досягнення у військовій справі, професіоналізм, бездоганну службу та з нагоди відзначення Дня Сухопутних військ України.

Нагороджені з нагоди відзначення
професійного свята – Дня працівників суду

ГРЕБНЄВА Тетяна Павлівна - секретар Малиновського районного суду м. Одеси.
СВЯТЕЦЬКА Інна Павлівна - секретар судового засідання Малиновського районного суду м. Одеси.
ТКАЧЕНКО Юлія Миколаївна - заступник керівника апарату Малиновського районного суду м. Одеси.
За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомий внесок в утвердження принципу верховенства права та з нагоди відзначення професійного свята – Дня працівників суду.

Нагороджені з нагоди відзначення
професійного свята – Дня адвокатури 

ВЕРТИПОРОХ Олександр Миколайович - адвокат, що займається адвокатською діяльністю індивідуально.
ГАНЧУК Ірина Миколаївна - адвокат адвокатського об’єднання “Юридична консультація Малиновського району м. Одеси”.
ДІВІНА Алла Альбертівна - адвокат, що займається адвокатською діяльністю індивідуально.
КОЛЯДІНА Наталія Геннадіївна - адвокат адвокатського об’єднання
“Центральна адвокатська контора м. Одеси”. 
ПИЛИПЧУК Олександр Вікторович - адвокат адвокатського об’єднання “Юридична консультація Малиновського району м. Одеси”.
СЕРГЄЄВА Світлана Йосифівна - адвокат “Юридичного бюро Сергєєвих”.
СУВОРОВА Юлія Іванівна - адвокат адвокатського об’єднання “Центральна адвокатська контора м. Одеси”.
ТРАЧ Наталія Олегівна - адвокат адвокатського об’єднання “Перша юридична консультація Суворовського району м. Одеси”.
За багаторічну плідну роботу по зміцненню законності, наданню правової допомоги громадянам і юридичним особам, високий професіоналізм та з нагоди відзначення професійного свята – Дня адвокатури.

ПОТОПАЛЬСЬКИЙ Сергій Миколайович – адвокат. 
За вагомий внесок в розбудову системи безоплатної вторинної правової допомоги, утвердження принципу верховенства закону, піднесення його ролі в житті суспільства і державності, високий професіоналізм та з нагоди відзначення професійного свята – Дня адвокатури.

Нагороджені з нагоди відзначення
Міжнародного дня волонтерів

ГОЛОВКО Валерій Якович - голова правління громадської організації “Правозахисне товариство “СПІВДРУЖНІСТЬ”.
За активну громадську і волонтерську діяльність, відданість справі волонтерського руху, особистий внесок у надання соціальної допомоги незахищеним верствам населення та з нагоди відзначення Міжнародного дня волонтерів.

Нагороджені з нагоди відзначення 15-річчя заснування
Народного художнього колективу ансамблю танцю
 “Браво” комунального позашкільного навчального
закладу “Одеський центр дитячої та юнацької
творчості “Моряна”

ЖУРБА Олена Сергіївна - керівник гуртка підготовчого відділення Народного художнього колективу ансамблю танцю “Браво” комунального позашкільного навчального закладу “Одеський центр дитячої та юнацької творчості “Моряна”.
ОСТАПЕНКО Сергій Володимирович - керівник гуртка степу Народного художнього колективу ансамблю танцю “Браво” комунального позашкільного навчального закладу “Одеський центр дитячої та юнацької творчості “Моряна”.
За багаторічну плідну працю, вагомий внесок у відродження національної культури у молодіжному середовищі, творчий пошук та з нагоди відзначення 15-річчя заснування колективу.

Нагороджені з нагоди відзначення 25-річчя з дня
заснування Асоціації портів України “УКРПОРТ”

САВІНКОВ Сергій Борисович - член Асоціації портів України “УКРПОРТ”, директор Державного підприємства “Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут морського флоту”.
СКВОРЦОВ Геннадій Павлович - президент Асоціації портів України “УКРПОРТ” (2010-2012 рр.), начальник Чорноморської філії Державного підприємства “Адміністрація морських портів України” (адміністрація Чорноморського морського порту).
За багаторічну сумлінну працю, вагомі трудові досягнення,  високий  професіоналізм,  значний особистий внесок у розвиток портів України та з нагоди відзначення 25-річчя з дня заснування Асоціації портів України “УКРПОРТ”.

Нагороджені з нагоди відзначення 70-річчя з дня
створення Державної установи “Територіальне
медичне об’єднання Міністерства Внутрішніх
Справ України по Одеській області”

МУРТАЗАЄВА Світлана Миколаївна - лікар-офтальмолог військово-лікарської комісії Державної установи “Територіальне медичне об’єднання Міністерства Внутрішніх Справ України по Одеській області”.
СТАНІСЛАВ Наталія Володимирівна - дільничний терапевт Державної установи “Територіальне медичне об’єднання Міністерства Внутрішніх Справ України по Одеській області”.
СУЄТІНА Нонна Віталіївна - лікар-невролог військово-лікарської комісії Державної установи “Територіальне медичне об’єднання Міністерства Внутрішніх Справ України по Одеській області”.
ФАДЕЄВ Сергій Михайлович - завідувач неврологічного відділення Державної установи “Територіальне медичне об’єднання Міністерства Внутрішніх Справ України по Одеській області”.
ЧЕМЬОРКІНА Тамара Іларіонівна - медичний реєстратор поліклініки Державної установи “Територіальне медичне об’єднання Міністерства Внутрішніх Справ України по Одеській області”.
За багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, значний внесок у забезпечення та розвиток охорони здоров’я міста Одеси та з нагоди відзначення 70-ї річчя з дня створення Державної установи “Територіальне медичне об’єднання Міністерства Внутрішніх Справ України по Одеській області”.

Нагороджені з нагоди відзначення 80-річчя
з дня заснування Одеської спеціалізованої школи № 117
І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області

МАТАСОВА Олена Михайлівна - вчитель початкових класів Одеської спеціалізованої школи № 117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.
СЛАТВІНСЬКИЙ Валерій Іванович - вчитель предмету “Захист Вітчизни” Одеської спеціалізованої школи № 117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.
СТАЦЕНКО Наталія Вікторівна - директор Одеської спеціалізованої школи № 117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.
СТЕПАНЦОВА Ірина Миколаївна - заступник директора з навчально-виховної роботи Одеської спеціалізованої школи № 117                  І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди відзначення 80-річчя з дня заснування Одеської спеціалізованої школи № 117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.

Нагороджені за активну участь у VI Дипломатичному
благодійному різдвяному ярмарку

ЕНДРЮ ТЕСОР’ЄР - Глава Місії Європейської комісії з прикордонної допомоги Україні та Республіці Молдова (EUBAM).
ЧЕХЛОВ Володимир Володимирович - Генеральний консул Республіки Білорусь в Одесі.
ДІМІТАР ТУЧКОВ - Генеральний консул Республіки Болгарія                       в Одесі.
ГАЙК ГУЛЯН - Генеральний консул Республіки Вірменія в Одесі.
ДЕСПІНА КУКУЛОПУЛУ - Генеральний консул Грецької Республіки в Одесі.
ЧЖАО СЯНЖУН - Генеральний консул Китайської Народної Республіки в Одесі.
ДАРІУШ ШЕВЧИК - Генеральний консул Республіки Польща                          в Одесі.
ЕМІЛ РАПЧА - Генеральний консул Румунії в Одесі, дуаєн дипломатичного корпусу, акредитованого в Одесі.
ДЖЕМІЛЬ УФУК ТОГРУЛ - Генеральний консул Республіки Туреччина в Одесі.
ІРАКЛІЙ АБЕСАДЗЕ - В.о. консула-керівника Консульства Грузії                   в Одесі.
СЕРЖІУ ШЕПТЕЛІЧ - Консул Республіки Молдова в Одесі.
СТАВНІЦЕР Андрій Олексійович - Почесний консул Австрійської Республіки в Одесі.
ПРОДАЄВИЧ Сергій Олександрович - Почесний консул Республіки Казахстан в Одесі.
МУЗАЛЕВ Борис Вікторович - Почесний консул Республіки Кіпр                в Одесі.
ВЕРЕТЕННІКОВ Олег В’ячеславович - Почесний консул Латвійської Республіки в Одесі. 
ДРУТІС Олена Григорівна - Почесний консул Литовської Республіки в Одесі.
КІФАК Олександр Миколайович - Почесний консул Федеративної Республіки Німеччина в Одесі.
ПОПЛАВСЬКА Лариса Михайлівна - Почесний консул Південно-Африканської Республіки в Одесі.
АЛІ ІССА - Почесний консул Сирійської Арабської Республіки                        в Одесі.
МУЗАЛЕВ Михайло Вікторович - Почесний консул Словацької Республіки в Одесі.
БУРДА Владислав Борисович - Почесний консул Республіки Словенія в Одесі.
БУМБУРАС Пантелеймон Васильович - Почесний консул Грецької Республіки в Ялті.
БОЛЕСЛАВ ЯТВЕЦЬКИЙ - Голова представництва Посольства Держави Ізраїль в Одесі, директор Ізраїльського культурного центру в Одесі, Перший секретар Посольства Держави Ізраїль в Україні.
ПАСКАЛЬ ФУРНО - Представник Посольства Французької Республіки в Одесі, директор французького культурного центру “Alliance Francaise” в Одесі.
ПОПОВ Анатолій Сафронович - Директор Одеського дипломатичного клубу.
РЖЕПІШЕВСЬКИЙ Костянтин Іванович - Представник Міністерства Закордонних Справ України в Одесі.
За активну участь у VI Дипломатичному благодійному різдвяному ярмарку. 

Нагороджені з нагоди відзначення
професійного свята – Дня енергетика

ГОНЧАРУК Олег Миколайович - електромонтер з експлуатації розподільних мереж 4-ї групи кваліфікації дільниці повітряних ліній Центрального району електричних мереж Публічного Акціонерного Товариства “Енергопостачальна Компанія Одесаобленерго”.
ІЛЬЧУК Ігор Вікторович - електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 4-го розряду дільниці мережевого обладнання Північного району електричних мереж Публічного Акціонерного Товариства “Енергопостачальна Компанія Одесаобленерго”.
МАГДЕНКО Наталія Валеріївна - інженер 1-ї категорії договірної групи Південного району електричних мереж Публічного Акціонерного Товариства “Енергопостачальна Компанія Одесаобленерго”.
ПАСКАЛЬ Тетяна Василівна - заступник директора юридичного департаменту Публічного Акціонерного Товариства “Енергопостачальна Компанія Одесаобленерго”
За сумлінну плідну працю, зразкове виконання службових обов’язків, вагомі трудові досягнення та з нагоди відзначення професійного свята – Дня енергетика.

ДЬОМІН Ігор Сергійович - оператор котельні 6 розряду експлуатаційно-ремонтного району № 1 комунального підприємства “Теплопостачання міста Одеси”.
КОНДРАТЮК Євдокія Василівна - оператор теплового пункту                     1 розряду експлуатаційно-ремонтного району № 4 комунального підприємства “Теплопостачання міста Одеси”.
КУЗНЄЦОВ Андрій Юрійович - електрослюсар з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань 5 розряду експлуатаційно-ремонтного району № 6 комунального підприємства “Теплопостачання міста Одеси”.
МАРКАКОВ Ігор Леонідович - електрогазозварник 5 розряду експлуатаційно-ремонтного району № 2 комунального підприємства “Теплопостачання міста Одеси”.
МЕРЩІКОВ Володимир Яковлевич - слюсар з обслуговування теплових мереж 5 групи експлуатаційно-ремонтного району № 3 комунального підприємства “Теплопостачання міста Одеси”.
УСАЧОВ Ілля Юрійович - електрогазозварник 5 групи експлуатаційно-ремонтного району № 5 комунального підприємства “Теплопостачання міста Одеси”.
За сумлінну плідну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомі трудові досягнення та з нагоди відзначення професійного свята – Дня енергетика. 

СЕРГЕЄВ Сергій Миколайович - заступник начальника служби ліній відокремленого підрозділу “ОДЕСЬКІ МАГІСТРАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” Державного підприємства “Національна енергетична компанія “Укренерго”.
СІРЕНКО Григорій Олександрович - електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 6 розряду групи підстанцій служби засобів диспетчерського і технологічного управління відокремленого підрозділу “ОДЕСЬКІ МАГІСТРАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” Державного підприємства “Національна енергетична компанія “Укренерго”.


За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий особистий внесок у розвиток і функціонування електроенергетичної галузі України та з нагоди відзначення професійного свята – Дня енергетика.

КОПАНЄВ Юрій Іванович - інженер з організації експлуатації та ремонту 1 категорії виробничої лабораторії служби експлуатації релейного захисту та автоматики відокремленого підрозділу “ПІВДЕННА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА” ДП “Національна енергетична компанія “Укренерго”.
ПИШНИЙ Вадим Вячеславович - інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг 1 категорії виробничої лабораторії високовольтних випробувань та ультразвукового контролю служби діагностики, ізоляції та захисту від перенапруг відокремленого підрозділу “ПІВДЕННА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА” ДП “Національна енергетична компанія “Укренерго”.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий особистий внесок у розвиток і функціонування електроенергетичної галузі України та з нагоди відзначення професійного свята – Дня енергетика.

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня працівників архівних установ

ВЕРЕСКУН Тетяна Іванівна - головний спеціаліст відділу документів трудового архіву департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради.
За сумлінну плідну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високі досягнення у професійній діяльності та з нагоди відзначення Дня працівників архівних установ.

Нагороджені з нагоди відзначення 10-ї річниці
створення відділу спеціального призначення
Південного територіального управління
Військової служби правопорядку Збройних Сил України

ВІДДІЛ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Південного територіального управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України.
За сумлінне виконання службових обов’язків по захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України в зоні проведення антитерористичної операції, активну участь у забезпеченні громадської безпеки у місті Одесі та з нагоди відзначення 10-ї річниці створення відділу спеціального призначення Південного територіального управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України.
Нагороджені з нагоди перемоги у міському турі
всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2017”

ЛЕЩИНСЬКА Олена Андріївна - вчитель музичного мистецтва Одеської загальноосвітньої школи № 20 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, переможець міського туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2017” у номінації “Музичне мистецтво”.
ТРУБНІКОВ Максим Валерійович - вчитель музичного мистецтва Одеської гімназії № 9 Одеської міської ради Одеської області, переможець міського туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2017” у номінації “Музичне мистецтво”.
ФРАДИНСЬКА Лілія Леонідівна - вчитель музичного мистецтва Одеської загальноосвітньої школи № 28 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, переможець міського туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2017” у номінації “Музичне мистецтво”.
ГОНЧАРОВА Олена Костянтинівна - вчитель початкових класів Одеської загальноосвітньої школи № 57 І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу О.М. Орлікова Одеської міської ради Одеської області, переможець міського туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2017”                у номінації “Початкова освіта”.
ГРИГОРАЩЕНКО Світлана Вікторівна - вчитель початкових класів Одеської спеціалізованої школи № 96 І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області, переможець міського туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2017” у номінації “Початкова освіта”.
ДОВГА Людмила Володимирівна - вчитель початкових класів Одеського навчально-виховного комплексу “Морський ліцей – загальноосвітня школа № 24 І-ІІІ ступенів” Одеської міської ради Одеської області, переможець міського туру всеукраїнського конкурсу “Учитель                  року – 2017” у номінації “Початкова освіта”.
ЖОГОЛКО Анастасія Григорівна - вчитель інформатики Одеської гімназії № 4 Одеської міської ради Одеської області, переможець міського туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2017” у номінації “Інформатика”.
КІТ Ігор Володимирович - вчитель інформатики та технології Одеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів “Освітні ресурси та технологічний тренінг” № 94 з поглибленим вивченням івриту та інформатики імені Володимира (Зеєва) Жаботинського Одеської міської ради Одеської області, переможець міського туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2017” у номінації “Інформатика”.
ТАРАЙМОВИЧ Наталя Борисівна - вчитель інформатики Одеського юридичного ліцею Одеської міської ради Одеської області, переможець міського туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2017” у номінації “Інформатика”.
МАНГУЛ Галина Андріївна - вчитель біології Одеської загальноосвітньої школи № 37 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, переможець міського туру всеукраїнського конкурсу “Учитель                  року – 2017” у номінації “Біологія”.
ПОЗДНЯКОВА Наталія Олександрівна - вчитель біології Одеської загальноосвітньої школи № 14 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, переможець міського туру всеукраїнського конкурсу “Учитель                  року – 2017” у номінації “Біологія”.
ЧЕРНЯВСЬКА Олена Сергіївна - вчитель біології Одеської загальноосвітньої школи № 118 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, переможець міського туру всеукраїнського конкурсу “Учитель                  року – 2017” у номінації “Біологія”.
За сумлінну плідну працю, високу професійну майстерність та вагомий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління.




Керуюча справами                                                                              О. Оніщенко





