
 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

від 10.03.2016 р. Миколаїв № 24-р 

 
 

Про нагородження з нагоди професійного 

свята - Дня  працівників житлово-  

комунального господарства та побутового  

обслуговування населення 

 

 

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 управління 

житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Снігурівської 

районної ради, згідно з підсумками розгляду Комісії Миколаївської обласної 

ради з питань нагородження Почесною грамотою обласної ради та Подякою 

обласної ради та з нагоди професійного свята - Дня працівників житлово-

комунального господарства та побутового обслуговування  населення: 

 

 1. За вагомий особистий внесок у справу забезпечення  стабільної роботи  

об'єктів житлово-комунального господарства Миколаївської області, високий  

професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, активну життєву позицію  

нагородити Почесною грамотою обласної ради: 

 

Білокура 

Олександра Федоровича 

- водія тролейбуса маневрового тролейбусного 

депо комунального підприємства 

"Миколаївелектротранс" Миколаївської 

міської ради 

 

Горбачову 

Тамілу Василівну 

- прибиральника прибудинкової території 

ЖЕК-2 житлово-комунального підприємства 

"Бриз" Миколаївської міської ради 
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Дікасова 

Анатолія Павловича 

- електромонтера з ремонту та обслуговування 

електроустаткування насосних станцій 

каналізації міського комунального 

підприємства "Миколаївводоканал" 

 

Макаренка 

Ігоря Миколайовича 

- начальника комунального підприємства 

"Райводпостач" Вознесенської міської ради 

Музику 

Сергія Івановича 

- директора комунального підприємства 

"Комунсервіс" Первомайської міської ради 

Худяка 

Олександра Григоровича 

 

- слюсаря 5-го розряду з ремонту устаткування 

котелень району теплових мереж № 4 

обласного комунального підприємства 

"Миколаївоблтеплоенерго" 

 

Цуканова 

Юрія Анатолійовича 

- слюсаря-сантехніка 5-го розряду 

комунального житлово-експлуатаційного 

підприємства "Зоря" Миколаївської міської 

ради 

 

Петруня 

Сергія Михайловича 

- головного інженера комунального 

підприємства "Снігурівський комунальник", 

Снігурівський район. 
  

 2. За вагомий особистий внесок у  справу забезпечення  стабільної роботи  

об'єктів житлово-комунального господарства Миколаївської області, високий  

професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, активну життєву позицію  

оголосити Подяку обласної ради: 

 

Мунтяну 

Олександру Євгеновичу 

- начальнику служби експлуатації та ремонту 

засобів виміру обласного комунального 

підприємства "Миколаївоблтеплоенерго" 

 

Кіндеру 

Сергію Ніфонтовичу 

- машиністу насосної установки комунального 

підприємства "Водопровідні мережі 

Новобузької районної ради 

 

Кусаленку 

Миколі Олексійовичу 

 

- слюсарю-сантехніку товариства з 

обмеженою відповідальністю 

"Миколаївдомсервіс", м.Миколаїв 
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Лисянському 

Володимиру Миколайовичу 

- слюсарю-сантехніку 5-го розряду товариства 

з обмеженою відповідальністю "Ліски-М", 

м.Миколаїв 
 

Яковчук 

Любові Анатоліївні 

- робітнику з благоустрою товариства з 

обмеженою відповідальністю 

"Миколаївзеленгосп", м.Миколаїв. 

 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради                     В.В.Москаленко 


