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сесія 8 скликання

Про нагородження Почесною відзнакою
„За заслуги перед Вінниччиною”
Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, ріш ення 7 сесії обласної Ради 5 скликання від 29 грудня 2006 року
№ 208 „Про встановлення П очесної відзнаки „За заслуги перед Вінниччиною”
(зі змінами), за вагомий особистий внесок у розвиток Вінниччини та з нагоди
відзначення Дня незалежності України, враховуючи ріш ення Комісії з питань
нагородження Почесною відзнакою „За заслуги перед Вінниччиною”, висновок
постійної комісії обласної Ради з питань правової політики, регламенту,
депутатської діяльності та етики, обласна Рада ВИРІШ ИЛА:
1. Нагородити Почесною відзнакою „За заслуги перед Вінниччиною ” :
- АРТЮ ХА Володимира М иколайовича - начальника Подільської філії
Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», члена
Ради оборони Вінницької області;
- БОДНАЖ ЕВСЬКУ
Галину
Віталіївну
волонтера,
вчителя
Клекотинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мурафської
сільської ради Ж меринського району Вінницької області;
ВЕРЕМ ІЙ Анжелу Анатоліївну - поетесу, педагога, журналіста, члена
Національної спілки журналістів України, Національної спілки краєзнавців
України, Н аціональної спілки письменників України, Літературно-мистецького
об’єднання імені Василя Стуса, м. Хмільник Вінницької області;
- ДРОЗДОВИЧА Анатолія Едуардовича - голову СФГ «Ніка-Д» с. Махнівка
Хмільницького району Вінницької області;
- ЄПУР Катерину Андріївну - волонтера, старосту Політанківського
старостинського округу Ш аргородської міської територіальної громади
Жмеринського району Вінницької області;
- ЗАЙЦЕВА М ихайла Олександровича (ПОСМ ЕРТНО) - заступника
начальника управління «Корпус оперативно раптової дії» Головного управління
Національної поліції у Вінницькій області - начальника відділу оперативного
реагування;

-

КОСТУРА Олександра Васильовича - генерального директора
ТОВ «ПОДІЛЛЯЛАТІНВЕСТ», смт Тиврів, депутата Тиврівської селищної ради
Вінницького району Вінницької області;
- ОЛІИНИКА Олександра Леонідовича - командира відділення десантного
забезпечення військової частини А 1445, учасника бойових дій в зоні АТО/ООС
в 2017-2018 рр.;
- ОХАБСЬКОГО Миколу Володимировича - громадського діяча, солдата
запасу, смт Крижопіль Тульчинського району Вінницької області, учасника
бойових дій на території Донецької та Луганської областей в 2014-2015 рр.;
- ОХРІМ ЕНКА
Андрія
Петровича
полковника,
начальника
Хмільницького районного територіального центру комплектування та соціальної
підтримки, учасника бойових дій в зоні АТО/ООС;
- ПЕРЕБИЙНОСА П етра М усійовича - українського письменника, поета,
драматурга, журналіста, лауреата Національної премії України імені
Т.Ш евченка, заслуженого журналіста України, заслуженого діяча мистецтв
України, уродженця Вінницької області;
- РОМ АНОВСЬКОГО Дениса М иколайовича - волонтера, м.Вінниця;
- САЛІЯ Анатолія Вікторовича - голову ФГ «Салій», смт Оратів, депутата
Оратівської селищ ної ради Вінницького району Вінницької області;
- СИТНИКОВУ Людмилу Євгенівну - директора ТОВ «Барська швейна
фабрика», м.Бар Ж меринського району Вінницької області;
СОКОЛОВСЬКОГО Сергія Леонідовича - полковника, начальника
24 прикордонного загону імені Героя України старшого лейтенанта Вячеслава
Семенова Південного регіонального управління Державної прикордонної
служби України.
2.
Контроль за виконанням цього/рішення покласти на постійну комісію
обласної Ради з питань правової політр^и, р ег^ м ен ту , депутатської діяльності
та етики.
Голова обласної Ради

в.соколовий

