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УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 656
15 червня___ 2018 р.

33 сесія 7 скликання

Про нагородження Почесною відзнакою
„За заслуги перед Вінниччиною”
Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, рішення 7 сесії обласної Ради 5 скликання від
29 грудня 2006 року № 208 „Про встановлення Почесної відзнаки „За заслуги
перед Вінниччиною”, за вагомий особистий внесок у розвиток Вінниччини
та з нагоди відзначення Дня незалежності України, враховуючи рішення
Комісії з питань нагородження Почесною відзнакою „За заслуги перед
Вінниччиною”, висновки постійних комісій обласної Ради з питань місцевого
самоврядування та адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції,
міжнародного і міжрегіонального співробітництва, з питань освіти, культури,
сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини, з
питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:
1. Нагородити Почесною відзнакою „За заслуги перед Вінниччиною ”:
- ДОЛГАШОВА Геннадія Віталійовича - начальника управління
персоналу-заступника начальника штабу Командування Сухопутних військ
Збройних Сил України;
- ІЛЬЇНА Олексія Петровича - бійця 59-ої окремої мотопіхотної
бригади, фельдшера медичного пункту, старшого солдата медичної служби;
- КУЧЕРЯВОГО Марціна Антоновича - заслуженого тренера
України з біатлону, депутата Барської районної ради 7 скликання;
- ЛЮБЕЦЬКОГО
Казимира
Францевича
антитерористичної операції на Сході України;

-

учасника

- ПАСЕКУ Тараса Яковича - бійця 309-го окремого інженернотехнічного батальйону, рядового;
- ПАШКОВСЬКОГО
Олега
Леонідовича
учасника
антитерористичної операції на Сході України, засновника громадської
організації „Учасників АТО та бойових дій в Україні „Патріот Вітчизни”;
- ПРУССА Валерія Валентиновича - провідного майстра сцени
Вінницького обласного українського академічного музично-драматичного
театру ім. М. Садовського, народного артиста України;
- СЛЮСАРЕНКА Сергія Юрійовича
мотопіхотної бригади 9-го батальйону, капітана;

-

бійця

59-ої окремої

- ТАЛЬКА Ігната Михайловича - командира військової частини
А 1445 командування „Південь” Сухопутних військ Збройних Сил України,
підполковника;
- ШУМИЛА Валерія Івановича - учасника бойових дій в зоні
антитерористичної операції на Сході України, учасника ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС;
- ЯНУШКЕВИЧ Ольгу Миколаївну - методиста відділу виховної
роботи та позашкільної освіти комунального вищого навчального закладу
„Вінницька академія неперервної освіти”, за сумісництвом - методиста
Вінницького обласного будинку культури учителя, керівника колективів
„Зірниця” та „Мрія”.
2.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
обласної Ради з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації,
регламенту та депутатської діяльності (Вигоню к A.B.), з питань місцевого
самоврядування та адміністративно-територіального устрою, євроінтеграції,
міжнародного і міжрегіонального співробітництва ( Білозір Л.М.), з питань
бюджету, фінансів та обласних програм ( Мазур Г.Ф.).
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