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УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ
Про внесення змін до розпорядження голови Одеської обласної державної
адміністрації від 11 квітня 2005 року № 144/А-2005
Відповідно до статті 13 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації", Указу Президента України від 18 серпня 2005 року № 1177/2005
"Про вдосконалення нагородної справи в Україні", у зв’язку з кадровими
змінами та задля здійснення контролю громадянського суспільства у сфері
нагород, з метою розвитку нагородної справи на засадах демократичності,
вдосконалення нагородного процесу у сфері забезпечення
прозорості,
гласності та відкритості процедури проходження пропозицій представлення до
нагородження,
підвищення ролі громадськості у суспільстві та зміцнення
довіри громадськості до діяльності державних органів у сфері
нагородотворення:
викласти склад комісії по державних нагородах України Одеської
обласної державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови
Одеської обласної державної адміністрації від 11 квітня 2005 року №144/А2005 “Про комісію по державних нагородах України Одеської обласної
державної адміністрації”, у новій редакції (додається).

Голова обласної
державної адміністрації

М. В. Степанов

Додаток до
розпорядження голови
обласної дежавної адміністрації
11.04. 2005 №144/А-2005
(у редакції розпорядження голови
обласної державної адміністрації
від 02 лютого 2017 року
№ 68/А-2017 )
Склад
комісії по державних нагородах України
Одеської обласної державної адміністрації
Степанов
Максим Володимирович

- голова Одеської обласної державної
адміністрації, голова комісії

Гуменюк
Галина Дмитрівна

- завідувач сектору нагород апарату
Одеської обласної державної адміністрації,
відповідальний секретар комісії
Члени комісії:

Ботушанська
Ольга Федорівна

- заслужений працівник культури України,
директор Одеської національної наукової
бібліотеки, повний кавалер ордена княгині
Ольги

Братчук
Сергій Борисович

- активіст волонтерського руху, координатор
громадського об'єднання "Інформаційний
спротив" по півдню України, військовий
журналіст, голова громадського об'єднання
"Чорний тюльпан. Одеса", підполковник
запасу, кавалер відзнаки Президента
України "За гуманітарну участь в
антитерористичній операції"

Вовченко
Ольга Василівна

- заслужений
працівник
сільського
господарства України, директор агрофірми
"Промінь" Біляївського району, повний
кавалер ордена княгині Ольги

Глазирін
Володимир Львович

- народний архітектор України,
лауреат
Державної премії в галузі архітектури,
професор Одеської державної академії
будівництва та архітектури, член Комітету
по державних преміях України в галузі
архітектури, дійсний член Української
академії архітектури
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Гопп
Яків Костянтинович

- громадський діяч, голова громадської
організації "Мій дім Одеса", актор театру та
кіно, телеведучий телеканалу "Нова Одеса"

Лейфура
Микола Петровича

- голова Організації ветеранів
Одеської
області, член Ради Організації ветеранів
України,
генерал-лейтенант у відставці,
кавалер ордена Богдана Хмельницького III і
II ступенів

Кормич
Людмила Іванівна

- голова
Південноукраїнського
центру
гендерних проблем, заступник голови
Асоціації жіночих організацій Одеської
області, доктор історичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
кавалер ордена княгині Ольги Ш і II ступенів

Михайленко
Вероніка Євгенівна

- заслужений працівник охорони здоров'я
України,
головний
лікар
Одеського
обласного благодійного фонду реабілітації
дітей-інвалідів "Майбутнє" ім. Б.Д. Літвака

Поліванова
Галина Анатоліївна

- голова Одеського обласного відділення
Українського фонду культури, завідувач
кафедри Одеської національної музичної
академії ім. А.В. Нежданової,
повний
кавалер ордена княгині Ольги, народна
артистка України

Сторожук
Микола Миколайович

- завідувача сектору Державної служби
України у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції в
Одеській області, координатор Центру
допомоги учасникам АТО при Одеській
облдержадміністрації, учасник бойових дій
в Афганістані, інвалід війни II групи,
полковник запасу, кавалер ордена Богдана
Хмельницького Ш ступеня

Тищенко
Ілля Степанович

- член громадської ради при Одеській
облдержадміністрації,
голова правління
громадської організації "Одеська обласна
організація роботодавців –транспортників",
заслужений працівник транспорту України
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Шварцман
Рувін Мордкович

- голова Одеської регіональної Асоціації
євреїв – колишніх в'язнів гетто і
нацистських концтаборів, віце-президент
Всеукраїнської асоціації євреїв – колишніх
в'язнів гетто та нацистських концтаборів,
заступник голови Ради Одеської общини
єврейської культури – керівник громадськокультурного центру, кавалер ордена "За
заслуги" Ш і II ступенів,
заслужений
машинобудівник України

Штекель
Леонід Ісаакович

- громадський
діяч,
журналіст,
член
громадської
ради
при
Одеській
облдержадміністрації, член
Експертної
ради
при
Головному
управлінні
Національної поліції України в Одеській
області,
член
Координаційної
ради
громадських
організацій
Майдану,
головний
редактор
інформаційного
агентства
"Odessa
Daily",
член
Національної спілки журналістів України.

4

5

