
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

 

від 20.01.2016 р. Миколаїв № 4-р 
 

 

 

 

Про нагородження за результатами 

виконання заходів цивільного захисту  

Миколаївської області у 2015 році 

 

 

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 головного управління 

державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, 

управління з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської облдерж-

адміністрації та згідно з підсумками розгляду Комісії Миколаївської обласної 

ради з питань нагородження Почесною грамотою обласної ради та Подякою 

обласної ради: 

 

За вагомий особистий внесок у справу цивільного захисту населення і 

території від надзвичайних ситуацій, сумлінне виконання службових обов'язків, 

високий професіоналізм та успішне виконання заходів цивільного захисту 

Миколаївської області у 2015 році нагородити Почесною грамотою обласної 

ради: 

 

Бондаренко 

Інну Володимирівну 

 

- прапорщика служби цивільного захисту, 

диспетчера чергової зміни оперативно-

координаційного центру головного управління 

державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Миколаївській області 

 

Горовенка 

Володимира Васильовича 

- спеціаліста відділу цивільного захисту 

управління з питань надзвичайних ситуацій 
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 Миколаївської облдержадміністрації 

 

   

Жебрака 

Сергія Антоновича 

 

- підполковника служби цивільного захисту, 

начальника управління державного нагляду 

(контролю) у сфері пожежної, техногенної 

безпеки та цивільного захисту головного 

управління державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Миколаївській області 

 

Франк 

Ліну Миколаївну 

 

- головного спеціаліста відділу розвитку 

житлово-комунального господарства управління 

житлово-комунального господарства та 

капітального  будівництва Вознесенської 

міської ради 

 

Фурашкевича 

Віталія Миколайовича 

 

- майора служби цивільного захисту, начальника 

Врадіївського районного сектору головного 

управління державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Миколаївській області 

 

Холявка 

Сергія Олександровича 

 

- підполковника служби цивільного захисту, 

заступника начальника центру (з питань 

оперативного реагування) оперативно-

координаційного центру  головного управління 

державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Миколаївській області 

 

Щербину 

Віктора Віталійовича 

- завідувача сектору з питань надзвичайних 

ситуацій Новоодеської районної державної 

адміністрації. 

 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради              В.В.Москаленко 

 


