ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
№ 201/од-2020

24.03.2020
Про нагородження Почесною грамотою
Одеської обласної державної адміністрації

Нагородити Почесною грамотою Одеської обласної державної адміністрації:
1. За значні творчі здобутки, особисті заслуги в розвитку національного
театрального мистецтва, високу виконавську майстерність та з нагоди
Міжнародного дня театру:
ВОРОХ
Аліну Юріївну

-

артистку-вокалістку вищої категорії Одеського
національного академічного театру опери та
балету

ДЕМЧЕНКА
Сергія Олександровича

-

артиста комунальної установи
театр глядача ім. Юрія Олеши»

ЗАМЧЕВСЬКУ
Марину Геннадіївну

-

артиста-ляльковода
вищої
категорії
комунального закладу «Одеський академічний
обласний театр ляльок»

КОБЗАР-СЛОБОДЮК
Галину Анатоліївну

-

артистку комунального закладу «Одеський
академічний
український
музичнодраматичний театр ім. В.С. Василька»,
заслужену артистку України

КОНДРАТЬЄВА
Володимира Олександровича

-

соліста-вокаліста вищої категорії комунальної
установи «Одеський академічний театр
музичної комедії ім. М. Водяного»

ПЕЛЕНІС
Георгія Юрійовича

-

соліста-вокаліста вищої категорії комунальної
установи «Одеський академічний театр
музичної комедії ім. М. Водяного»

ПІРОЖЕНКО
Олександру Сергіївну

-

заступника
директора
комунального
підприємства
«Одеський
обласний
академічний російський драматичний театр»

«Одеський

ПИВОВАРОВУ
Марію Дмитрівну

-

артистку комунального закладу «Одеський
академічний
український
музичнодраматичний театр ім. В.С. Василька»,
заслужену артистку України

ПОЛІХРОНІДІ
Аглаю Григорівну

-

художнього керівника ансамблю солістів
«Ренесанс» комунальної установи «Одеська
обласна філармонія»

РАВИЦЬКУ
Ольгу Василівну

-

артистку комунальної установи «Одеський
академічний
український
музичнодраматичний театр ім. В.С. Василька»,
народну артистку України

СКАКУНА
Миколу Вікторовича

-

завідувача художньо-постановочною частиною
комунального закладу «Одеський академічний
обласний театр ляльок»

СТАРОЖИЛОВА
В’ячеслава Юрійовича

-

артиста ансамблю народних інструментів
«Мозаїка» комунальної установи «Одеська
обласна філармонія»

СУВОРОВА
Олександра Віталійовича

-

артиста
вищої
категорії
комунального
підприємства
«Одеський
обласний
академічний російський драматичний театр».

2. За вагомий особистий внесок у формування екологічної свідомості
учнівської молоді, виховання дбайливого ставлення до навколишнього середовища
та активну участь у Міжнародному басейновому конкурсі «Барви Дністра»:
ОРЛОВУ
Тетяну Миколаївну

-

голову Овідіопольського районного осередку
Всеукраїнської екологічної ліги в Одеській
області

ВАЛЬКОВУ
Тамару Володимирівну

-

вчительку Надлиманської загальноосвітньої
школи I-III ступенів Овідіопольського району

ПОДЛЕСОВСЬКУ
Інну Євгенівну

-

методиста
Біляївського
методичного відділу освіти
районної державної адміністрації

ТКАЧОВУ
Оксану Миколаївну

-

керівника студії «Палітра» Центру творчості
дітей та учнівської молоді м. Роздільна

ГРИГОРЕНКО
Олена Василівну

-

вчительку основ здоров’я опорного закладу
навчально-виховний
комплекс

районного
Біляївської

«Загальноосвітний заклад I-III ступенів –
дошкільний
заклад»
смт
Затишшя
Захарівського району
КАПАНЮК
Олену Петрівну

-

викладача класу образотворчого мистецтва
комунального закладу «Захарівська дитяча
музична школа», Захарівський район

КАЛАШНІКОВУ
Ірину Михайлівну

-

вчительку образотворчого мистецтва БілгородДністровського
навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа II ступеня
– ліцей»

ПАНІВ
Надію Іванівну

-

керівника
м. Одеса

КОСРОВУ-ІВАНОВУ
Людмилу Юріївну

-

керівника художнього гуртка художньої
майстерні «Академія творчості», м. Одеса

ХАРИТОНОВУ
Ірину Геннадіївну

-

викладача
образотворчого
мистецтва
комунального позашкільного закладу «Дитяча
музична школа № 15 ім. Т.І. Боєвої», м. Одеса

художньої

студії

«Лемур»,

за активну екологічну позицію в питаннях охорони та дбайливого ставлення
до природних ресурсів, активну участь у Міжнародному басейновому конкурсі
«Барви Дністра»:
СТРАТАН Яну

-

ученицю
опорного
закладу навчальновиховний комплекс «Загальноосвітній заклад
I-III
ступенів
–
дошкільний
заклад»
смт Затишшя Захарівського району

ГОРШКОВУ Анастасію

-

ученицю
опорного
закладу навчальновиховний комплекс «Загальноосвітній заклад
I-III
ступенів
–
дошкільний
заклад»
смт Затишшя Захарівського району

МАНЯК Анастасію

-

ученицю
опорного
закладу навчальновиховний комплекс «Загальноосвітній заклад
I-III
ступенів
–
дошкільний
заклад»
смт Затишшя Захарівського району

СТЕПУ Анастасію

-

ученицю
опорного
закладу навчальновиховний комплекс «Загальноосвітній заклад
I-III
ступенів
–
дошкільний
заклад»
смт Затишшя Захарівського району

ШКОЛЬНИК Софію

-

ученицю комунального позашкільного закладу
«Дитяча музична школа № 15 ім. Т.І. Боєвої»,
м. Одеса.

3. За багаторічну плідну працю в органах виконавчої влади, вагомий внесок
у соціально-економічний розвиток Кілійського району, сумлінне виконання
службових обов'язків та з нагоди 60-річчя від дня народження:
ОПАРІНУ
Лідію Федорівну

-

керівника відділу культури, національностей і
релігій
Кілійської
районної
державної
адміністрації

ПАШКІНУ
Галину Петрівну

-

начальника управління соціального захисту
населення Кілійської районної державної
адміністрації

ЮРІНОВУ
Олену Сергіївну

-

начальника відділу з питань усиновлення,
опіки, піклування та розвитку сімейних форм
виховання,
соціального
захисту
та
профілактики правопорушень серед дітей
Кілійської районної державної адміністрації.

4. За вагомий внесок у забезпечення публічного порядку, захист
конституційних прав та свобод людини і громадянина, сумлінне виконання
службових обов’язків та з нагоди 6-ї річниці утворення батальйону патрульної
служби поліції особливого призначення «Шторм» Головного управління
Національної поліції в Одеській області:
співробітників батальйону патрульної служби поліції особливого
призначення «Шторм» Головного управління Національної поліції в Одеській
області:
МАСЛІЯ
Богодана Олексійовича

-

поліцейського взводу №2 роти №1 батальйону
патрульної служби, сержанта поліції

ПОСУВАЙЛА
Миколу Миколайовича

-

командира взводу №1 батальйону патрульної
служби, капітана поліції

СТЕПАНОВУ
Вікторію Вікторівну

-

інспектора штабу батальйону
служби, лейтенанта поліції

ЦИГАНКОВА
Олександра Олександровича

-

поліцейського взводу №2 роти №1 батальйону
патрульної служби, сержанта поліції.

Голова

патрульної

Максим КУЦИЙ

