
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про нагородження  з нагоди  
професійного свята - Дня юриста 
 
 

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 господарського 
суду Миколаївської області, Миколаївського окружного адміністративного 
суду, апеляційного суду Миколаївської області, головного територіального 
управління юстиції у Миколаївській області, 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 юриста:  

 
1. За вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, захист 

конституційних прав і свобод громадян, зміцнення законності та правопорядку, 
багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм нагородити Почесною 
грамотою обласної ради: 

 
Бондарюк 
Юлію Дмитрівну 

- головного спеціаліста відділу з питань 
персоналу та організаційної роботи 
апеляційного суду Миколаївської області 
 

Крумаленко 
Дарію Миколаївну 
 

- головного спеціаліста відділу узагальнення 
судової практики та аналітично-статистичної 
роботи господарського суду Миколаївської 
області 
 

Панько 
Інну Валентинівну 
 

- начальника відділу документального 
забезпечення Миколаївського окружного 
адміністративного суду 
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Черно 
Тетяну Олександрівну 
 

- заступника начальника відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану управління 
державної реєстрації головного 
територіального управління юстиції у 
Миколаївській області 
 

Шевченко 
Лілію Вікторівну 
 

- помічника судді господарського суду 
Миколаївської області 

Яцун 
Людмилу Григорівну 

- начальника відділу управління персоналом 
Миколаївського окружного адміністративного 
суду. 

 
2. За вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, захист 

конституційних прав і свобод громадян, зміцнення законності та правопорядку, 
сумлінну працю, високий професіоналізм оголосити Подяку обласної ради: 

 
Заботіній 
Олені Олександрівні 
 

- завідувачу сектору взаємодії з суб'єктами 
державної реєстрації та підвищення кваліфікації 
державних реєстраторів управління державної 
реєстрації головного територіального 
управління юстиції у Миколаївській області 
 

Лівшенку 
Олексію Сергійовичу 

- секретарю судового засідання відділу 
забезпечення діяльності судової палати у 
цивільних справах апеляційного суду 
Миколаївської області 
 

Мавродій 
Ганні Вікторівні 
 

- секретарю судового засідання сектору технічної 
підтримки та фіксації судового процесу 
господарського суду Миколаївської області 
 

Поштаренко 
Юлії Володимирівні 
 

- заступнику начальника відділу персоналу 
головного територіального управління юстиції у 
Миколаївській області 
 

Шагаю 
Олександру Анатолійовичу 

- секретарю судового засідання відділу 
забезпечення діяльності судової палати у 
цивільних справах апеляційного суду 
Миколаївської області. 

 
 
 
Голова обласної ради               В.В.Москаленко 


