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ВІДЗНАЧИЛИ КРАЩИХ ПРАЦІВНИКІВ

Минулої п’ятниці, 5 грудня, в
сесійній залі Миколаївської обласної ради відбулись урочистості, присвячені Дню місцевого
самоврядування України, а також нагородження працівників
місцевого самоврядування Миколаївської області та м. Миколаєва. На свято були запрошені
голови районних рад, депутати
обласної ради, керівники обласних організацій та підприємств,
представники громадськості.
Серед тих, хто був представлений до нагородження, – сільські
голови, депутати різних рівнів,
активісти та ветерани місцевого
самоврядування.
У заході взяли участь голова
облдержадміністрації Вадим Меріков, депутат Верховної Ради
України Тарас Кремінь, міський
голова Юрій Гранатуров, голова
обласного комітету профспілок
Юрій Толмачов та голова обласного комітету профспілки працівників державних установ Таміла Бугаєнко.
Після привітань виконуючого обов’язки голови Миколаївської обласної ради Олександра
Смирнова слово надали народному депутату Тарасу Креміню,
який вручив нагороди кращим
миколаївським депутатам від
Верховної Ради України.
Голова обласної державної адміністрації Вадим Меріков, звертаючись до присутніх, наголосив, що попри складну ситуацію
в країні всім разом необхідно
злагоджено будувати європейське майбутнє нашої країни.
– Головне в нашій роботі – це
розвиток народовладдя, управління державою, розвиток економічної, соціальної сфер нашого регіону. Нам разом з вами

необхідно будувати сучасну,
сильну, демократичну і європейську державу. Нам необхідно виграти війну у російського агресора, агресора, який зараз вбиває
український народ. Ми разом
цю війну виграємо і побудуємо

сильну державу під іменем Україна, а не якісь ЛНР, ДНР та інші
непорозуміння. Для цього ми повинні працювати як єдиний організм і у нас це вийде, я в цьому
переконаний, і до чого закликаю
і вас. Незалежно від того, якою

мовою ми говоримо, незалежно
від того, в яку церкву ми ходимо. Я бажаю вам мирного неба
над головою, здоров'я і благополуччя вам і вашим родинам.
Спасибі вам за те, що ви робите,
за те, що ви сьогодні працюєте

на державу і на наш регіон, – зазначив Вадим Іванович.
Після церемонії вручення почесних нагород для присутніх
у залі була організована цікава
концертна програма.
 Микола КРУТИХ
Фото Віктора ЩЕРБИНИ

Звучить Гімн України.

Розпорядженням Голови Верховної Ради України за
вагомий особистий внесок у розбудову місцевого самоврядування, соціально-економічний і культурний розвиток
територіальних громад, вагомі досягнення у професійній
діяльності, багаторічну сумлінну працю та з нагоди річниці
Дня місцевого самоврядування нагороджуються:
Почесною Грамотою Верховної Ради України:
Фукс
– депутат Миколаївської обласної
Володимир
ради п’яти скликань, голоПавлович
ва постійної комісії обласної
ради з питань промислової
політики, транспорту, зв’язку та
енергетики
Грамотою Верховної Ради України:
Топчий
– депутат Миколаївської міської
Володимир
ради, директор комунальної устаМиколайович
нови «Миколаївський зоопарк»
Деркач
– начальник управління освіти
Ганна Іллівна
Миколаївської міської ради
Волощакевич
– депутат Веселинівської районної
Віктор
ради, голова селянськоВолодимирович
фермерського господарства
«Волощакевич»
Юрченко
– депутат Арбузинської районної
Олег
ради, директор приватноОлександрович
го підприємства «Аграрне
підприємство «Благодатненський
птахопром» Арбузинського району Миколаївської області
Цінним подарунком Голови Верховної Ради України:
Латій
– Вільнозапорізький сільський гоОлександр
лова Новобузького району
Миколайович

За значний особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, багаторічну плідну працю, активну життєву
позицію та з нагоди державного свята – Дня місцевого самоврядування відзнакою Миколаївської обласної ради
– «За заслуги перед Миколаївщиною» I ступеня нагороджується Грицай Іван Трохимович, голова виконкому
Миколаївської обласної ради народних депутатів у 19891990 роках, голова Миколаївської обласної ради народних депутатів першого скликання, депутат Верховної Ради
України першого скликання.
За вагомий особистий внесок у розбудову і становлення
місцевого самоврядування в Україні, утвердження принципів загальнолюдської моралі, ідеалів правди, відданості, патріотизму, активну громадську позицію, самовіддану
працю в ім’я процвітання Миколаївщини Почесною грамотою обласної ради нагороджуються:

Кротов
Андрій
Олександрович
Фесько
Тамара
Миколаївна
Садрідінов
Тахір
Шамсідінович
Скнарь
Анатолій
Миколайович
Мєліхов
Микола
Миколайович
Зелінська
Тетяна
Леонідівна

– депутат Миколаївської обласної
ради шостого скликання
– голова Братської районної ради
шостого скликання
– депутат Миколаївської районної
ради шостого скликання
– депутат Очаківської районної
ради шостого скликання
– депутат Володимирівської сільської ради шостого скликання
Казанківського району
– начальник відділу забезпечення депутатської діяльності та
зв’язків з громадськістю апарату виконавчого комітету
Вознесенської міської ради

За вагомий особистий внесок у розбудову і становлення місцевого самоврядування в Україні, утвердження принципів загальнолюдської моралі, ідеалів правди,
відданості, патріотизму, активну громадську позицію,
самовіддану працю в ім’я процвітання рідної Миколаївщини
Подяка обласної ради оголошується:
Шевченко
Олександрі
Іванівні
Гошві
Степану
Дмитровичу

– депутату Березанської селищної
ради шостого скликання Березанського району
– депутату Снігурівської районної
ради, директору ПОСП «Свобода» Снігурівського району

За вагомий особистий внесок у розбудову і становлення місцевого самоврядування в Україні, утвердження
ідеалів правди, патріотизму, активну громадську позицію,
самовіддану працю в ім’я процвітання Миколаївщини
Почесною грамотою Миколаївської облдержадміністрації нагороджуються:
Чіпак
Іван Іванович

Захарчук
Олексій
Євгенович
Михайленко
Валентина
Макарівна
Мельников
Володимир
Леонідович

– депутат Миколаївської
обласної ради, директор СТОВ
«Відродження» Казанківського
району
Треножкін
– депутат Вознесенської районної
Володимир
ради шостого скликання, голоВолодимирович
ва фермерського господарства
«Треножкін В.В.»
Ляхов
– Кам’яномостівський сільський
Олександр
голова
Тимофійович
Первомайського району

Авраменко
Наталя
Анатоліївна
Москаленко
Олег
Миколайович

– депутат Жовтневої районної
ради шостого скликання
–

голова квартального комітету
№ 18 міста Первомайська

– депутат Очаківської міської ради,
голова постійної комісії міської
ради з питань депутатської
діяльності та етики, законності,
правопорядку, захисту прав та
інтересів громадян
– секретар Березнегуватської
селищної ради Березнегуватського району
– голова Єланецької районної ради

За вагомий особистий внесок у розбудову і становлення місцевого самоврядування в Україні, утвердження
ідеалів правди, патріотизму, активну громадську позицію,
самовіддану працю в ім’я процвітання Миколаївщини
Почесною грамотою обласної ради профспілок
нагороджуються:
Бабанська
Надія
Володимирівна
Люшенко
Олена
Анатоліївна
Левчак
Микола
Дмитрович

– Сухобалківський сільський голова Доманівського району
– Луканівський сільський голова
Кривоозерського району
– Кандибинський сільський голова
Новоодеського району

За вагомий особистий внесок у розбудову і становлення місцевого самоврядування в Україні, утвердження
ідеалів правди, патріотизму, активну громадську позицію,
самовіддану працю в ім’я процвітання Миколаївщини
Почесною грамотою профспілки працівників державних установ нагороджуються:
Потреба
Наталія
Василівна

–

Адамівський сільський голова
Врадіївського району

Хомко
Василь
Юрійович
Маліновський
Олександр
Іванович

–

Афанасіївський сільський голова
Снігурівського району

–

Новоіванівський сільський голова
Баштанського району

