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

ВИРІШИВ:

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

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



Міський голова 									Г. Труханов
 
Керуюча справами 								О. Оніщенко
 
Вик.: Коваленко
          (Дмитренко 722-72-52)
 














Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 
№  

СПИСОК
нагороджених Почесною грамотою виконавчого комітету
Одеської міської ради

БУЧИНСЬКИЙ Броніслав Євгенович – слюсар-ремонтник 5 розряду дільниці з поточного утримання бюветних комплексів комунального підприємства “Сервісний центр”.
За багаторічну сумлінну працю у галузі житлово-комунального  господарства  та  побутового обслуговування  населення,  високі  досягнення у професійній діяльності, бездоганне виконання службових обов’язків                           та з нагоди відзначення 80-річчя від дня народження.
ШУХТІН Вадим Вікторович – головний лікар комунальної установи “Одеський обласний клінічний медичний центр”.
За сумлінну плідну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомі досягнення у галузі медицини та значний внесок у розвиток охорони здоров’я міста Одеси.

Нагороджені з нагоди відзначення Дня працівників освіти

БІГУНОВА Юлія Володимирівна – завідувач відділення економіки підприємства, радіотехнічних пристроїв та електромеханіки, викладач історії Одеського коледжу комп’ютерних технологій Одеського державного екологічного університету.
ЛОГВІНОВА Домнікія Петрівна – викладач англійської мови Одеського коледжу комп’ютерних технологій Одеського державного екологічного університету.
МАРТЕНЧУК Марина Дмитрівна – заступник директора з виховної роботи, викладач математики Одеського коледжу комп’ютерних технологій Одеського державного екологічного університету.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, значні успіхи в організації навчально-виховного процесу, плідну педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у справу професійної підготовки фахівців та з нагоди відзначення Дня працівників освіти.

БЕССАРАБ Ларіса Федорівна – вчитель історії, правознавства Одеського навчально-виховного комплексу № 84 “Спеціалізована                       школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Одеської міської ради Одеської області.
ГОЛУБ Надія Янівна – директор Одеської вечірньої загальноосвітньої школи № 24 ІІ-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області. 
ПРОКОПЕЦЬ Олена Вікторівна – вчитель біології Одеської загальноосвітньої школи № 82 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.
ПУСТОВОЙТ Олег Віталійович – вчитель інформатики Одеської загальноосвітньої школи № 65 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.
УМАНСЬКА Анеля Юхимівна – заступник директора з навчально-виховної роботи Одеського навчально-виховного комплексу “Гармонія” “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – гімназія № 6” Одеської міської ради Одеської області.
ЧЕРНЕНКО Рита Валеріївна – директор Одеської загальноосвітньої школи № 89 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області. 
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну педагогічну діяльність, вагомий внесок у справу навчання і виховання учнівської молоді та з нагоди відзначення Дня працівників освіти.

КОЛДАШЕНКО Світлана Миколаївна – директор Одеського дошкільного навчального закладу “Ясла-садок” № 165 Одеської міської ради Одеської області.
За багаторічну сумлінну працю, плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди відзначення Дня працівників освіти.

БОГАТИХ Тетяна Вікторівна – викладач з класу фортепіано комунального позашкільного навчального закладу “Дитяча музична                   школа № 13 м. Одеси”.
ВЛАСОПОЛОВА Ірина Гершонівна – заступник директора з навчально-виховної роботи комунального позашкільного навчального закладу “Дитяча школа мистецтв № 6 м. Одеси”.
ДЬОМІНА Тетяна Сергіївна – завідуюча відділом струнно-смичкових інструментів, викладач з класу скрипки комунального позашкільного навчального закладу “Дитяча музична школа № 11 м. Одеси”.
ЗАКРЖЕВСЬКА Лариса Дмитрівна – заступник директора з навчально-виховної роботи комунального позашкільного навчального закладу “Дитяча школа мистецтв № 3 м. Одеси”.
НАУМОВА Тетяна Георгіївна – викладач теоретичних дисциплін та сольного співу комунального позашкільного навчального закладу “Дитяча музична школа № 5 м. Одеси”.
ОЛЕЙНІКОВ Григорій Павлович – викладач з класу гітари комунального позашкільного навчального закладу “Дитяча музична                            школа № 7 м. Одеси”.
СЕЛІНА Інга Миколаївна – завідуюча вокально-хоровим відділом комунального позашкільного навчального закладу “Дитяча школа                            мистецтв № 3 м. Одеси”.
СТРЮК Ольга Яківна – викладач-методист відділу струнно-смичкових інструментів комунального позашкільного навчального закладу “Дитяча музична школа № 2 ім. О.К. Глазунова м. Одеси”.
За багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомі творчі досягнення, значний внесок у справу естетичного виховання дітей та з нагоди відзначення Дня працівників освіти.

Нагороджені з нагоди відзначення Дня юриста

ГОЛОВЧЕНКО Ольга Олександрівна – адвокат Ради адвокатів Одеської області, член Національної асоціації адвокатів України, адвокат адвокатського об’єднання “Адвокатська фірма “Собраніє”.
ДЖАБУРІЯ Олена Олександрівна – адвокат Ради адвокатів Одеської області, член Національної асоціації адвокатів України, асистент кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури Національного університету “Одеська юридична академія”, директор адвокатського об’єднання “Адвокатська фірма “Собраніє”. 
ПИТОМЕЦЬ Олена Миколаївна – адвокат Ради адвокатів Одеської області, член Національної асоціації адвокатів України, адвокат адвокатського об’єднання “Одеська обласна колегія адвокатів”.
За вагомий внесок у розбудову правової держави, захист конституційних прав і свобод людини та громадянина, утвердження верховенства закону, надання правової допомоги громадянам і юридичним особам, високий професіоналізм, активну громадську діяльність та з нагоди відзначення Дня юриста.

ГАЛЮК Тетяна Василівна – головний спеціаліст відділу документального забезпечення (канцелярія) господарського суду Одеської області.
ГУЛІНСЬКА Оксана Миколаївна – головний консультант відділу контролю та організаційного забезпечення діяльності суду господарського суду Одеської області.
КАПЛУН Евеліна Олександрівна – провідний спеціаліст відділу документального забезпечення (канцелярія) господарського суду Одеської області.
КОЗАЧЕНКО Анна Олександрівна – головний спеціаліст відділу управління персоналом господарського суду Одеської області.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомі досягнення у професійній діяльності                              та з нагоди відзначення Дня юриста.
АФАНАСЕНКО Ірина Валеріївна – головний спеціаліст відділу судової статистики Одеського окружного адміністративного суду.
СЛОБОДЯНИК Наталія Сергіївна – помічник судді Одеського окружного адміністративного суду. 
ФІЛІМОНЕНКО Артем Олександрович – секретар судового засідання Одеського окружного адміністративного суду.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі досягнення у професійній діяльності, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди відзначення Дня юриста.

ІЩЕНКО Ксенія Сергіївна – начальник відділу правового забезпечення управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.
КРИЛЕНКО Вікторія Вікторівна – заступник начальника відділу з організації роботи департаменту юридичного департаменту Одеської міської ради.
ТАНАСІЙЧУК Іван Михайлович – головний спеціаліст відділу по роботі з цивільними справами управління з питань представництва у судах юридичного департаменту Одеської міської ради.
ЮРАШ Віталій Віталійович – начальник відділу по роботі з цивільними справами управління з питань представництва у судах юридичного департаменту Одеської міської ради.

БАЛТАДЖИ Поліна Миколаївна – декан факультету № 4 Одеського державного університету внутрішніх справ.
ДРІШЛЮК Володимир Ігорович – професор кафедри господарсько-правових дисциплін факультету № 4 Одеського державного університету внутрішніх справ.
ЖУРАВЛЬОВА Ганна Іванівна – викладач циклу загальноправових дисциплін Одеського центру первинної професійної підготовки “Академія поліції” Одеського державного університету внутрішніх справ.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання посадових обов’язків, вагомі досягнення у службовій діяльності та з нагоди відзначення Дня юриста.

КРИВОРУЧКО Вікторія Олегівна – адвокат адвокатського об’єднання “Консалтингова фірма “Домінанта”.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі досягнення у професійній діяльності, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди відзначення Дня юриста.

Нагороджені з нагоди відзначення
Всесвітнього дня пошти

	АРГАТЮК Ася Володимирівна – оператор поштового зв’язку                       1 класу дільниці “Кур’єрська доставка” Одеської дирекції публічного акціонерного товариства “УКРПОШТА”.
	ІВАСІВА Лілія Миколаївна – інженер І категорії центру технології послуг Одеської дирекції публічного акціонерного товариства “УКРПОШТА”.
	МАКСИМОВА Наталія Михайлівна – сортувальник поштових відправлень та виробів друку 1 класу центру оброблення пошти Одеської дирекції публічного акціонерного товариства “УКРПОШТА”.
	ПУЖАЙЛО Василь Васильович – водій 2 класу цеху перевезення пошти Одеської дирекції публічного акціонерного товариства “УКРПОШТА”.
	За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомі трудові досягнення та з нагоди відзначення Всесвітнього дня пошти.

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня захисника України

ЗАЇКА Віктор Федосійович – водій автомобільного взводу автомобільної роти військової частини 3012 Національної гвардії України.
ЛИСЕЙКО Олександр Ярославович – інструктор кінологічної служби військової частини 3012 Національної гвардії України.
За зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, бездоганну службу, вагомі досягнення у військовій справі та з нагоди відзначення Дня захисника України.

ЧУМАК Станіслав Іванович – начальник факультету підготовки спеціалістів високомобільних десантних військ Військової академії                            (м. Одеса). 
За зразкове виконання службових обов’язків, високі досягнення у військовій справі, професіоналізм, бездоганну службу та з нагоди відзначення Дня захисника України.

БАНАСОВ Юрій Володимирович – головний спеціаліст-вибухотехнік відділу забезпечення вибухобезпеки вибухотехнічного управління Головного управління Національної поліції в Одеській області.
ДЕСЯТНИК Анатолій Антонович – слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Суворовського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
КУЗІК Андрій Сергійович – заступник начальника відділу розкриття злочинів проти власності, боротьби з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Одеській області.
ТУХТАРЯН Ігор Агавардович – оперуповноважений відділу кримінальної поліції Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
ЧЕРНІКОВ Костянтин Іванович – оперуповноважений відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, бездоганну службу, вагомі заслуги в боротьбі зі злочинністю, забезпеченні публічного порядку, захисті конституційних прав та свобод людини і громадянина та з нагоди відзначення Дня захисника України.

КАЛЮЖЕНКО Артем Михайлович – старший водій (автобуса, мікроавтобуса) 1 відділення автомобільного взводу автомобільної роти військової частини 3014 Південного оперативно-територіального об’єднання  Національної гвардії України.
ПЛОХОТНЮК Ігор Олегович – начальник радіостанції                             екіпажу Р-04К відділення допоміжного пункту управління мобільного центру допоміжного пункту управління вузла зв’язку І категорії Південного територіального управління Національної гвардії України.
За зразкове виконання військового обов’язку щодо зміцнення законності та правопорядку під час виконання службово-бойових завдань, високий професіоналізм, відданість військовій присязі та українському народові у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України та з нагоди відзначення Дня захисника України.

ДЕМИДКИН Вадим Володимирович – заступник начальника відділу планування застосування військ військової частини А2393 оперативного командування “Південь”.
МАЙСТРУК Петро Григорович – командир військової                        частини А1559 оперативного командування “Південь”.
ЧУЧУЛА Сергій Анатолійович – заступник начальника відділу оперативного управління – старший оперативний черговий командного центру штабу управління військової частини А2393 оперативного командування “Південь”.
За зразкове виконання службових обов’язків, вагомі досягнення                      у військовій справі, бездоганну службу, високий професіоналізм, вірність військовій присязі та українському народові у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України та з нагоди відзначення                       Дня захисника України.

БЄЛІК Ігор Валерійович – начальник групи обслуговування та регламенту (засобів розпізнавання) штабу Одеської окремої авіаційної ескадрильї Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
ГЛАДСЬКИХ Костянтин Олександрович – лікар-спецфізіолог відділу спеціальних дій на воді “Дозор-М” Одеського загону морської охорони Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України. 
ЛІСОГОР Володимир Кузьмич – ІПС 3 категорії (фахівець РТП) ГТЗОДК “Ланжерон” відділення ІПС “Одеса” (тип В) відділу прикордонної служби “Одеса” Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
За зразкове виконання військового обов’язку, бездоганну службу, високий професіоналізм, відданість військовій присязі та українському народові у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України та з нагоди відзначення Дня захисника України.
БОДНЯ Іван Анатолійович – начальник навчального курсу відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету “Одеська морська академія”.
За зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, бездоганну службу та з нагоди відзначення Дня захисника України.

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня художника і 80-річчя з дня заснування
 Одеської обласної організації Національної 
спілки художників України

ЮСІМ Світлана Рувимівна – художник, член Одеської обласної організації Національної спілки художників України.
За багаторічну плідну працю, вагомі трудові і творчі досягнення, високий професіоналізм, значний внесок у розвиток культурного життя міста Одеси та з нагоди відзначення Дня художника і 80-річчя з дня заснування Одеської обласної організації Національної спілки художників України.

Нагороджені з нагоди відзначення
70-річчя заснування відділу функціональних методів
дослідження органа зору Державної установи “Інститут
очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова
Національної академії медичних наук України”

ЗАПІЧЕНКО Валентина Павлівна – молодша медична сестра відділу функціональних методів дослідження органа зору Державної установи “Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова Національної академії медичних наук України”.
ШИГІНА Римма Павлівна – лікар-лаборант відділу функціональних методів дослідження органа зору Державної установи “Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова Національної академії медичних наук України”.
За багаторічну самовіддану працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я міста Одеси та з нагоди відзначення 70-річчя з дня заснування відділу функціональних методів дослідження органа зору Державної установи “Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова Національної академії медичних наук України”.

Нагороджені з нагоди відзначення Дня автомобіліста і дорожника

ЛЕЙЧИК Олександр Михайлович – водій 2 класу установи комунальної власності “Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому”.
НОВИЦЬКИЙ Гліб Альбертович – водій 3 класу установи комунальної власності “Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому”.
ПАРШУТІН Олег Анатолійович – водій 1 класу установи комунальної власності “Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому”.
ПУЛЕНКО Іван Радіонович – водій 1 класу установи комунальної власності “Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому”.
ХАЛЮЗА Григорій Федорович – водій 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. 

КОМАРНІЦЬКИЙ Ярослав Іванович – водій автотранспортних засобів 1 класу пасажирських автобусів товариства з обмеженою відповідальністю “АВТОРУХ СЕРВІС”.
ПЕТРОВА 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.
ШЛАПАК Кирило Олександрович – директор малого підприємства товариство з обмеженою відповідальністю “Швидкі автобусні маршрути”.
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
                        85-річчя з дня створення Українського
                  товариства сліпих і Міжнародного дня сліпих

БУРЛАКА Вадим Анатолійович – юрисконсульт підприємства об’єднання громадян “Одеське учбово-виробниче підприємство” Українського товариства сліпих.
КУЦОПЕЙ Іван Андрійович – інструктор з організаційно-масової роботи громадської організації “Одеська обласна організація Українського товариства сліпих”.
ЯНІ Марія Михайлівна – голова міської територіальної первинної організації Українського товариства сліпих Малиновського та Суворовського районів.
За багаторічну сумлінну працю, професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, значний особистий внесок у справу трудової і  соціальної реабілітації осіб з інвалідністю по зору та з нагоди відзначення                       85-річчя з дня створення Українського товариства сліпих і Міжнародного дня  сліпих.

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня залізничника

МОШКОЛА Юрій Юрійович – головний інженер станції Поромна виробничого підрозділу “Одеська дирекція залізничних перевезень” регіональної філії “Одеська залізниця” Публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”.
СКРУПСЬКИЙ Володимир Володимирович – майстер шляховий виробничого підрозділу служби колії “Одеська дистанція колії” регіональної філії “Одеська залізниця” Публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”.
За сумлінну працю на залізничному транспорті, високу професійну майстерність, творчу ініціативу, вагомі показники у роботі та з нагоди відзначення професійного свята – Дня залізничника.

Нагороджені з нагоди відзначення 
Дня працівника соціальної сфери

БЕРМАС Ольга Вячеславівна – соціальний працівник комунальної установи “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси”.
БОХАНЦЕВА Ганна Сергіївна – головний спеціаліст сектору прийняття рішень відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення в Київському районі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
ВОЛКОВСЬКА Наталя Юріївна – головний спеціаліст відділу кадрового забезпечення департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
ДЯЧЕНКО Антоніна Павлівна – начальник відділу – головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління фінансово-господарського забезпечення департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
ІЩЕНКО Наталія Антонівна – головний спеціаліст відділу з питань охорони та умов праці управління праці департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
КАРПУНЧЕВА Юля Валентинівна – начальник відділу призначення соціальних допомог управління по реалізації міських соціальних програм департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
КРАСНОВ Леонід Петрович – завідувач відділення соціальної, психолого-педагогічної та ранньої реабілітації комунальної установи                    “Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку”.
РЕГУЛЬСЬКА Людмила Станіславівна – директор комунальної установи “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району міста Одеси”.
СІМЧЕНКО Ольга Михайлівна – начальник відділу соціальної роботи Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у Суворовському районі.
ЦИГАНЕНКО Марина Русланівна – начальник відділу автоматизованої системи управління та інформаційних технологій комунальної установи “Міський центр гуманітарної допомоги, інформаційного та господарчого забезпечення”.
За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, самовіддане служіння обраній справі у системі соціального захисту населення та з нагоди відзначення професійного свята –                                 Дня працівника соціальної сфери.

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

ЗУДОВ Сергій Петрович – кабельник-спаювальник 6 розряду        лінійної дільниці базової мережі лінійного цеху міського центру телекомунікацій № 614 м. Одеси технічного департаменту Одеської філії Публічного акціонерного товариства “УКРТЕЛЕКОМ”.
КРАВЕЦЬ Іван Дмитрович – старший інженер-енергетик відділу експлуатації об’єктів зв’язку та метрології служби експлуатації мережі технічного департаменту Одеської філії Публічного акціонерного товариства “УКРТЕЛЕКОМ”.
РЕМІЗОВСЬКА Ірина Володимирівна – старший інженер відділу будівництва мультисервісної мережі служби будівництва мережі технічного департаменту Одеської філії Публічного акціонерного товариства “УКРТЕЛЕКОМ”.
СІВАК Тетяна Василівна – інженер лінійної дільниці № 1 м. Одеси лінійного цеху міського центру телекомунікацій № 614 м. Одеси технічного департаменту Одеської філії Публічного акціонерного товариства “УКРТЕЛЕКОМ”.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, 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
100-річчя з дня заснування Національної академії наук України

ХУТОРНА Лілія Вячеславівна – науковий співробітник Південного наукового центру Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України.
За багаторічну плідну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, досягнення у науково-технічній сфері та з нагоди відзначення 100-річчя з дня заснування Національної академії наук України.

ДЕКІНА Світлана Сергіївна – старший науковий співробітник лабораторії фізико-хімічних основ біотехнології відділу медичної хімії Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського Національної академії наук України
СЕМЕНІШИН Микола Миколайович – науковий співробітник відділу хімії лантанідів Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського Національної академії наук України.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну наукову діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток фундаментальних і прикладних досліджень, виховання молодих наукових кадрів та з нагоди відзначення 100-річчя з дня заснування Національної академії наук України.

КАБАНОВА Тетяна Анатоліївна – старший науковий співробітник відділу медичної хімії Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського Національної академії наук України.
МАГУНОВ Ігор Робертович – старший науковий співробітник відділу хімії функціональних неорганічних матеріалів Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського Національної академії наук України.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну наукову діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток фундаментальних і прикладних досліджень, виховання наукових кадрів та з нагоди відзначення 100-річчя з дня заснування Національної академії наук України.

ПОЛІЩУК Генадій Павлович – головний інженер Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського Національної академії наук України.
За багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання  службових  обов’язків, високу професійну майстерність, вагомий внесок у забезпечення ефективного функціонування науково-технічного комплексу інституту та з нагоди відзначення 100-річчя з дня заснування Національної академії наук України.

Нагороджені з нагоди відзначення 
60-річчя з дня заснування комунального позашкільного 
навчального закладу “Одеський центр дитячої та юнацької творчості “Промінь”

КРАСОВСЬКИЙ Руслан Віталійович – керівник зразкового художнього колективу вокального ансамблю “Долорес” комунального позашкільного навчального закладу “Одеський центр дитячої та юнацької творчості “Промінь”.
ТОПОЛЧАН Ольга Русланівна – керівник гуртка “Барвінок” комунального позашкільного навчального закладу “Одеський центр дитячої та юнацької творчості “Промінь”.
ФІЛІППОВА Олена Юріївна – культорганізатор комунального позашкільного навчального закладу “Одеський центр дитячої та юнацької творчості “ПРОМІНЬ”.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, педагогічну майстерність, вагомий внесок у розвиток позашкільної освіти міста Одеси та з нагоди відзначення 60-річчя з дня заснування комунального позашкільного навчального закладу “Одеський центр дитячої та юнацької творчості “Промінь”.

Нагороджені з нагоди відзначення
50-річчя з дня заснування Одеської обласної ради миру

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ Одеської обласної ради миру
	За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі трудові досягнення, значний внесок у розвиток благодійної і культурно-просвітницької діяльності та з нагоди відзначення 50-річчя з дня заснування Одеської обласної ради миру. 



Керуюча справами                                                                        О. Оніщенко












