
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

від 14.06.2016 р. Миколаїв № 72 

 

Про оголошення Подяки обласної ради 

особам з обмеженими фізичними  можливостями 

 

 

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 Миколаївської обласної 

організації Союзу організацій інвалідів України, згідно  з підсумками розгляду 

Комісії Миколаївської обласної ради з питань нагородження Почесною 

грамотою обласної ради та Подякою обласної ради: 
 

За проявлену майстерність у пісенно-літературних видах мистецтва та 

активну участь у VІІІ обласному пісенно-літературному авторському конкурсі 

осіб з обмеженими фізичними можливостями "Перлини півдня" оголосити 

Подяку обласної ради: 

 

Акальмаз  

Тетяні Олександрівні 

- інваліду ІІ групи загального захворювання, 

активному члену Новоодеської районної 

організації інвалідів 

 

Акопяну  

Андрію Дюрасовичу 

- інваліду ІІІ групи з дитинства, робітнику 

житлово-комунального господарства 

Надбузької сільської ради Миколаївського 

району 

 

Багнюк  

Вірі Якимівні 

- інваліду ІІІ групи загального захворювання, 

вчителю Новокиївської загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів Снігурівського району 

 

 

 

Бирзул  - інваліду І групи загального захворювання, 
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Валентині В’ячеславівні активному учаснику художньої 

самодіяльності с.Троїцьке, члену 

літературного об’єднання "Пошук", 

заступнику голови Новоодеської районної 

організації Союзу організацій інвалідів 

України 

 

Видашенко  

Зої Яківні 

- інваліду II групи загального захворювання, 

ветерану праці, відміннику народної освіти, 

члену літературного об'єднання "Пошук" 

Новоодеського району 

 

Вітовичу  

Максиму Михайловичу 

- інваліду І групи з дитинства, члену 

Первомайського міського товариства 

інвалідів 

 

Возану  

Сергію Івановичу 

- інваліду ІІІ групи по зору, художньому 

керівнику Пересадівського будинку 

культури Жовтневого району 

 

Голотюку  

Миколі Петровичу 

- інваліду III групи загального захворювання, 

ветерану праці, с.Дмитрівка Березанського 

району 

 

Дзудзелі  

Миколі Олексійовичу 

- інваліду ІІ групи загального захворювання, 

члену ради обласної організації Союзу 

організацій інвалідів України, голові 

Арбузинської районної організації інвалідів 

 

Довгань  

Лілії Кирилівні 

- інваліду III групи загального захворювання, 

жительці м.Вознесенськ 

 

Донченку  

Миколі Леонідовичу 

- інваліду ІІІ групи загального захворювання, 

художньому керівнику інструментального 

ансамблю "Троїсті музики" при Єланецькому 

товаристві інвалідів 

 

Дубовському  

Сергію Івановичу 

- інваліду ІІІ групи по зору, активісту 

Арбузинської районної організації інвалідів, 

дипломанту ІІІ Всеукраїнського фестивалю 

творчості людей з інвалідністю "Неспокій 

серця" 

 

 

Замчак  - інваліду ІІІ групи загального захворювання, 
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Надії Олександрівні 

 

м.Первомайськ 

Захаровій 

Наталії Володимирівні 

 

- інваліду ІІІ групи загального захворювання, 

музичному керівнику Очаківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

 

Керлан  

Наталії Миколаївні 

- інваліду III групи загального захворювання, 

відміннику освіти України, активному 

громадському діячу Вознесенського району 

 

Кирилюку  

Юрію Олексійовичу 

- інваліду ІІ групи загального захворювання, 

члену президії Казанківської районної 

організації інвалідів 

 

Кислиці 

Григорію Єфремовичу 

- інваліду ІІІ групи загального захворювання, 

члену президії районного товариства 

інвалідів Арбузинського району 

 

Маковському  

Олексію Вікторовичу 

- інваліду  І групи з дитинства, активісту 

Первомайського міського товариства 

інвалідів 

 

Матвієнко 

Любові Миколаївні 

- інваліду ІІ групи загального захворювання, 

ветерану праці, члену Національної Спілки 

журналістів України, члену Новобузької 

районної ради ветеранів 

 

Миронюк 

Ганні Миколаївні 

 

- інваліду І групи, голові Миколаївської 

громадської обласної організації "Ліга 

інвалідів з порушенням опорно-рухового 

апарату "Перемогти себе" 

 

Мхитарян  

Людмилі Ігорівні 

- інваліду II групи з дитинства, члену 

районного клубу інвалідів "Дозвілля", 

активістці Новоодеської районної організації 

Союзу організацій інвалідів України 

 

Пальцеву  

Анатолію Георгійовичу 

- інваліду ІІ групи загального захворювання, 

ветерану праці, відміннику народної освіти, 

дипломанту конкурсу "Таланти твої, 

Україно", члену Вознесенської міської 

організації інвалідів 

 

 

Петриковець  - інваліду І групи загального захворювання, 
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Тетяні Анатоліївні голові первинного осередку інвалідів села 

Новоселівка Жовтневого району 

 

Пугачовій  

Світлані Миколаївні 

- інваліду III групи з дитинства, учасниці 

художньої самодіяльності села Радсад 

Миколаївського району 

 

Романенку  

Івану Петровичу 

- інваліду III групи загального захворювання, 

активному члену Братської районної 

організації інвалідів 

 

Сікорінській Аліні - інваліду дитинства, учениці Єланецької 

гуманітарної гімназії 

 

Скорняковій 

Лідії Григорівні 

- інваліду І групи з дитинства, активістці 

Вознесенської міської організації Союзу 

організацій інвалідів України 

 

Узунову  

Юрію Анатолійовичу 

- інваліду III групи загального захворювання, 

ветерану праці, учаснику літературної студії 

"Колібрі", м.Южноукраїнськ 

 

Чапчаю  

Анатолію Миколайовичу 

- інваліду війни ІІ групи, ветерану праці, 

активному члену Березанської районної 

організації інвалідів 

 

Шабаліну  

Анатолію Миколайовичу 

- інваліду ІІІ групи загального захворювання, 

ветерану праці, художньому керівнику 

ансамблю народних інструментів села 

Кінецьпіль Первомайського району 

 

Шведову  

Василю Володимировичу 

- інваліду III групи загального захворювання, 

ветерану праці, активісту Баштанської 

районної організації Союзу організацій 

інвалідів України 

 

Шишку 

Григорію Григоровичу 

- інваліду ІІ групи загального захворювання, 

Новобузький район 

 

 

 

 

 

 

Шлапак Ганні - інваліду з дитинства, студентці 
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Миколаївського державного університету  

ім. Сухомлинського, лауреату 

Всеукраїнського фестивалю творчості дітей  

з  функціональними фізичними 

обмеженнями "Сяйво дитинства" 

 

Яровому  

Руслану Миколайовичу 

- інваліду II групи з дитинства, вчителю 

Білокриницької ЗОШ І-ІІ ступенів 

Березнегуватського району, лауреату 

Всеукраїнського конкурсу серед людей з 

обмеженими фізичними можливостями "На 

крилах надії". 

 

 

    

 

 

 

 

Голова обласної ради                      В.В.Москаленко 

 

 

 

 

 


