Проєкт
 
Про затвердження нагородження Почесною грамотою Виконавчого комітету Одеської міської ради



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

ВИРІШИВ:

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

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  в.о. заступника міського голови – керуючого справами Виконавчого комітету Одеської міської ради Бриндака О.Б.



Міський голова 									Г. Труханов



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




Вик.: Коваленко
          (Дмитренко 722-72-52)
 Додаток
                                                 			до рішення Виконавчого комітету
                                                  			Одеської міської ради
                   						від
                  	 					№


СПИСОК
нагороджених Почесною грамотою Виконавчого комітету
Одеської міської ради

ЗАКІПНИЙ Валерій Олександрович – художник-живописець, графік, член Національної спілки художників України.
За багаторічну плідну працю, високу професійну майстерність, вагомі творчі досягнення та з нагоди відзначення ювілею – 80-річчя від дня народження.

КИЛИМИЧЕНКО Олена Іванівна – директор Одеського дошкільного навчального закладу “Ясла-садок” № 68 Одеської міської ради Одеської області. 
За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомі досягнення у справі навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди відзначення ювілею –                                      50-річчя від дня народження. 

КОЛЕСНІК Катерина Станіславівна – начальник територіального відділу освіти Київського району Департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток освіти міста Одеси та з нагоди відзначення ювілею – 40-річчя від дня народження. 

ЛЕВКО Людмила Миколаївна – начальник соціально-економічного відділу Київської районної адміністрації Одеської міської ради. 
За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомі досягнення у професійній діяльності                              та з нагоди відзначення ювілею – 50-річчя від дня народження.

ПАВЛОВА Ірина Вікторівна – заступник директора з хірургічної допомоги Комунального некомерційного підприємства “Міська клінічна лікарня № 10” Одеської міської ради.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я міста Одеси та з нагоди відзначення ювілею –                                                65-річчя від дня народження.
РЯЗАНОВА Альона Вікторівна – головна медична сестра амбулаторії № 2 Комунального некомерційного підприємства “Дитяча міська                   поліклініка № 6” Одеської міської ради.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я міста Одеси та з нагоди відзначення ювілею – 50-річчя від дня народження.

ТАРЕЛІНА Жанна Євгенівна – начальник відділу кадрів Комунального некомерційного підприємства “Стоматологічна поліклініка                  № 4” Одеської міської ради.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомі досягнення у професійній діяльності та з нагоди відзначення 55-річчя від дня народження.

ЧЕБАН Людмила Григорівна – начальник відділу кадрів Комунального некомерційного підприємства “Пологовий будинок № 5” Одеської міської ради.
За багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомі досягнення у професійній діяльності та з нагоди відзначення 55-річчя від дня народження.

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня Соборності України

ЧЕРЕВАТИЙ Михайло Юрійович – консультант Приморського районного суду м. Одеси.
За активну громадську діяльність, підтримку ветеранського та волонтерського руху, допомогу людям похилого віку та з нагоди відзначення Дня Соборності України.

Нагороджені з нагоди відзначення
Міжнародного жіночого дня

ДЕМЧЕНКО Вікторія Станіславівна – провідний спеціаліст відділу фінансового планування, фінансування та виконання кошторису, фінансування виробничої сфери фінансово-економічного управління військової частини А0456 Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
ДЕМЧЕНКО Тетяна Анатоліївна – бухгалтер фінансово-економічної служби військової частини А4362 Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
ПАВЛОВСЬКА Оксана Миколаївна – бухгалтер фінансово-економічної служби військової частини А4362 Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
За зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, бездоганну службу та з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня.
КРАСНОВА Ірина Миколаївна – помічник чергового чергової частини управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Головного управління Національної поліції                       в Одеській області.
МРОЧКО Наталія Василівна – начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Суворовського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
За зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, бездоганну службу, вагомі заслуги в боротьбі зі злочинністю та з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня.

ВОЛОКІТЕНКО Ольга Михайлівна – доцент кафедри адміністративного права та адміністративного процесу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ.
МОХ Тетяна Петрівна – викладач кафедри тактико-спеціальної, вогневої та фізичної підготовки факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Одеського державного університету внутрішніх справ.
ПЕРЕВЕЗНЮК Вікторія Олександрівна – провідний фахівець факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної 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 Міжнародного жіночого дня.

ДРАГНЄВА Марія Миколаївна – головний спеціаліст відділу звітності та бухгалтерського обліку управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області.
ШОНЬКА Олена Валеріївна – головний спеціаліст сектору обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів місцевих бюджетів відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області.
ЯСІНСЬКА Юлія Григорівна – завідувач сектору обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів державного бюджету управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області.
За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, особистий внесок у забезпечення сталого функціонування казначейства та з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня.

ПЕЧЕГІНА Олена Миколаївна – головний спеціаліст сектору використання інформації відділу документів трудового архіву Департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради. 
ЯНКО Оксана Сергіївна – головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності Центру звернень, запитів та листування Департаменту з питань звернень громадян Одеської міської ради. 
ЯСНІЦЬКА Вікторія Олександрівна – головний спеціаліст сектору контролю організаційного відділу Департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради. 
За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомі досягнення у професійній діяльності                             та з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня.

Нагороджені з нагоди відзначення 
10-ї річниці з дня створення Військової академії (м. Одеса)

КЛЮЧНІК Сергій Олександрович – начальник навчально-методичного кабінету навчального відділу Військової академії (м. Одеса).
КОРОТКІХ Михайло Анатолійович – доцент кафедри тактики та загальновійськових дисциплін Військової академії (м. Одеса).
ЛЮЛЬКА Олександр Валерійович – доцент кафедри повітрянодесантної підготовки факультету підготовки спеціалістів десантно-штурмових військ Військової академії (м. Одеса).
МАЛИШКІН Олексій Вікторович – старший викладач кафедри ракетно-артилерійського озброєння факультету підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння Військової академії (м. Одеса).
За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий внесок у розвиток військової науки                             та з нагоди відзначення 10-ї річниці з дня створення Військової академії                                  (м. Одеса).
КАЛІНІНА Людмила Павлівна – технік квартирно-експлуатаційної служби Військової академії (м. Одеса).
За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм та з нагоди відзначення 10-ї річниці з дня створення Військової академії (м. Одеса).

Нагороджені з нагоди відзначення 
Дня українського добровольця

АХМЕДОВ Сергій Сергійович – поліцейський взводу № 2 роти № 1 батальйону патрульної служби поліції особливого призначення “Шторм” Головного управління Національної поліції в Одеській області. 
СЕРЕДА Михайло Іванович – інспектор взводу № 2 роти № 1 батальйону патрульної служби поліції особливого призначення “Шторм” 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 українського добровольця.

Нагороджені з нагоди відзначення 
15-річчя з дня створення Громадської організації
“Одеська міська Рада багатодітних сімей”

ЖАК Ксенія Михайлівна – помічник координатора Київського району Громадської організації “Одеська міська Рада багатодітних сімей”.
За активну громадську діяльність, сумлінну працю, спрямовану на підтримку і соціальний захист багатодітних сімей, вагомий особистий внесок у виховання дітей та з нагоди відзначення 15-річчя з дня створення Громадської організації “Одеська міська Рада багатодітних сімей”.
Нагороджені з нагоди відзначення 
Дня працівників житлово-комунального 
господарства і побутового обслуговування населення

БАЧИНСЬКА Олена Олександрівна – водій тролейбусу 1 класу тролейбусного депо Комунального підприємства “ОДЕСМІСЬКЕЛЕКТРОТРАНС”.
БЛАЖКО Олег Вікторович – електромонтер оперативно-диспетчерської служби Комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення “ОДЕСМІСЬКСВІТЛО”.
ГАЙВОЛЮК Тетяна Миколаївна – прибиральник територій дільниці “Північне кладовище” Комунального підприємства “Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування”.
ГУДКОВА Віра Адамівна – робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями виробничої дільниці № 1 Комунального підприємства “Житлово-комунальний сервіс “ЧЕРЬОМУШКИ”.
КОНДРАТЮК Тетяна Григорівна – начальник виробничо-технічного відділу Комунального підприємства “Житлово-комунальний сервіс “ПЕРЕСИПСЬКИЙ”.
КУРТЄВА Віра Василівна – майстер виробничої дільниці № 4 Комунального підприємства “Житлово-комунальний сервіс “ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ”.
МАНДРУС Андрій Вікторович – директор Комунального підприємства “Житлово-комунальний сервіс “ВУЗІВСЬКИЙ”.
МЕДВЕДЮХ Іван Васильович – слюсар-сантехнік дільниці № 3 Комунального підприємства “Житлово-комунальний сервіс “ВУЗІВСЬКИЙ”.
МЕЛЬНІЧЕНКО Юлія Миколаївна – заступник начальника юридичного відділу Комунального підприємства “Житлово-комунальний сервіс “ПОРТО-ФРАНКІВСЬКИЙ”.
ПЛУКЧІ Олена Володимирівна – оператор на решітці 3 розряду Комунального підприємства “Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство”.
САУНІНА Олена Олегівна – провідний бухгалтер Комунального підприємства “Житлово-комунальний сервіс “ФОНТАНСЬКИЙ”.
СІРЕНКО Світлана Мефодіївна – оператор водозапірних споруд                 3 розряду дільниці з поточного утримання бюветних комплексів Комунального підприємства “СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР”.
СТЕПАНОВ Василь Савович – слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 5 розряду Комунального підприємства “МІСЬКЗЕЛЕНТРЕСТ”.
ТОДІЙЧУК Валентин Володимирович – начальник виробничого структурного підрозділу № 5 Комунального підприємства “МІСЬКІ ДОРОГИ”.
УЗУН-КУРТОГЛО Василь Димитрович – прибиральник території дільниці “Друге Християнське кладовище” Комунального підприємства “Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування”.
ФОЛЮШНЯК Тетяна Миколаївна – робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглою територією дільниці № 1 Комунального підприємства “Житлово-комунальний сервіс “ЧОРНОМОРСЬКИЙ”.
За сумлінну працю, вагомі досягнення в професійній діяльності, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди відзначення                         Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення.

Нагороджені з нагоди відзначення
Міжнародного дня театру

КОСТЕНКО Микола Олександрович – звукорежисер вищої категорії Комунального закладу “Одеський академічний обласний театр ляльок”.
За багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високу професійну майстерність та з нагоди відзначення Міжнародного дня лялькаря і Міжнародного дня театру.

КУРИЛЬЧЕНКО Аліна Юріївна – гример-пастижер Комунальної установи “Одеський театр юного глядача ім. Юрія Олеши”.
За сумлінну плідну працю, високу професійну майстерність, творчі досягнення та з нагоди відзначення Міжнародного дня театру.

ОГАННІСЯН Люсіне Арамівна – артистка балету вищої категорії Одеського академічного театру музичної комедії ім. М. Водяного.
За сумлінну плідну працю, високу професійну майстерність, вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва та з нагоди відзначення Міжнародного дня театру.

Нагороджені за вагомий особистий 
внесок у забезпечення законності 
і правопорядку в місті Одесі

КУЛЬЧАКОВСЬКИЙ Артем Юрійович – інспектор взводу № 1                    роти № 1 батальйону № 1 полку Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції. 
ШВЕЦЬ Владислав Олександрович – інспектор взводу № 1 роти № 2 батальйону № 1 полку Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції.
ШЕВЧЕНКО Владислав Ігорович – інспектор взводу № 2 роти № 1 батальйону № 1 полку Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції. 
За самовіддану працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, бездоганну службу та вагомий особистий внесок                   у забезпечення законності і правопорядку в місті Одесі.

Нагороджені з нагоди відзначення
Дня Національної гвардії України

ЩЕРБАЦЬКИЙ Богдан Ігорович – старший офіцер (заступник командира групи) групи спеціального призначення (бойового та матеріально-технічного забезпечення) окремого загону спеціального призначення Південного Одеського територіального управління Національної гвардії України.
За сумлінне виконання службових обов’язків, вагомі досягнення у військовій справі, високий професіоналізм, бездоганну службу, особистий внесок у забезпечення охорони громадського порядку і безпеки в місті Одесі та з нагоди відзначення Дня Національної гвардії України.

Нагороджені за особистий внесок
у подолання пандемії гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

ІЛЬЇНА Світлана Василівна – завідувач відділення № 2 для надання медичної допомоги хворим на гостру коронавірусну хворобу COVID-19 та хворих з підозрою на COVID-19 Комунального некомерційного підприємства “Міська лікарня № 5” Одеської міської ради.
НІКОЛАЄВА Алла Миколаївна – завідувач відділення № 1 для надання медичної допомоги хворим на гостру коронавірусну хворобу COVID-19 та хворих з підозрою на COVID-19 Комунального некомерційного підприємства “Міська лікарня № 5” Одеської міської ради.
ПАРКАЄВ Костянтин Валерійович – завідувач відділення інтенсивної терапії Комунального некомерційного підприємства “Дитяча міська клінічна лікарня № 3” Одеської міської ради.
РОЗМОШ Ганна Володимирівна – виконуюча обов’язки завідувача                  ІІ акушерського  відділення Комунального некомерційного підприємства “Пологовий будинок № 2” Одеської міської ради.
САЛЕНКО Сергій Петрович – лікар-анестезіолог відділення для лікування хворих з COVID-19 Комунального некомерційного підприємства “Міська клінічна лікарня № 1” Одеської міської ради.
ЧОРНЕНЬКА Лідія Георгіївна – сестра медична стаціонару (палатна) Комунального некомерційного підприємства “Міська клінічна інфекційна лікарня” Одеської міської ради.
За сумлінну самовіддану працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у подолання пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.



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


