
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

 

від 11.01.2016 р. Миколаїв № 1-р 

 

 

 

 

 

Про нагородження працівників 

Чорноморського державного університету 

імені Петра Могили, м.Миколаїв 
 

 

На підставі частини сьомої статті 55 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", відповідно до Положення про Почесну грамоту 

обласної ради та Подяку обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради 

від 29 березня 2013 року № 34, враховуючи клопотання Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили, згідно з підсумками розгляду 

Комісії Миколаївської обласної ради з питань нагородження Почесною 

грамотою обласної  ради та Подякою обласної ради та з нагоди 20-річчя від дня 

заснування Чорноморського державного університету імені Петра Могили, 

м.Миколаїв: 
 

 1. За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, 

підготовку та виховання кваліфікованої молоді, багаторічну сумлінну працю, 

високий професіоналізм, значні успіхи в організації та вдосконаленні науково-

методичної, науково-дослідної роботи нагородити Почесною грамотою 

обласної ради: 

 

Вакуленко 

Тетяну Іванівну 

 

- кандидата педагогічних наук, доцента кафедри 

романо-германської філології Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили, 

м.Миколаїв 

 

Димову 

Антоніну Миколаївну 

 

- завідувача кафедри фізичного виховання 

Чорноморського державного університету 

імені Петра Могили, м.Миколаїв 

 



 2 

 

Запорожець 

Галину Вікторівну 

 

- кандидата педагогічних наук, доцента кафедри 

англійської філології Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили, 

м.Миколаїв 

Іванова  

Миколу Семеновича 

 

- доктора політичних наук, професора, 

завідувача кафедри політичних наук 

Чорноморського державного університету 

імені Петра Могили, м.Миколаїв 

 

Ляпіну 

Людмилу Анатоліївну 

- кандидата політичних наук, доцента, декана 

факультету соціології Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили, 

м.Миколаїв 

 

Сороку 

Світлану Вікторівну 

 

- доктора наук з державного управління, 

професора кафедри місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та політичної 

аналітики інституту державного управління 

Чорноморського державного університету 

імені Петра Могили, м.Миколаїв 

 

Стодолінського  

Дмитра Івановича 

- старшого викладача кафедри романо-

германської філології Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили, 

м.Миколаїв. 

 

2. За вагомий особистий внесок у розвиток бухгалтерської справи, 

впровадження сучасних технологій, багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм, активну життєву позицію нагородити Почесною грамотою 

обласної ради: 

 

Руденко 

Олену Анатоліївну 

 

- головного бухгалтера Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили, 

м.Миколаїв. 

 

 

 

 

Голова обласної ради              В.В.Москаленко 

 

 

 


