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Про нагородження Почесною
грамотою Черкаської обласної
державної адміністрації
За вагомі трудові здобутки, багаторічну сумлінну працю, вагомий
особистий внесок у розвиток області, активну громадянську позицію та з
нагоди Дня незалежності України
нагородити Почесною грамотою Черкаської обласної державної адміністрації:
АНДРЕЄВА
– начальника Управління Держспецзв’язку в
Ігоря Леонідовича
Черкаській області;
АРХИПЕНКА
Володимира Олексійовича

БЕРЕЗОВСЬКОГО
Андрія Івановича

БИРКО
Валентину Михайлівну
БОЙКА
Олега Миколайовича

–

–

–

–

начальника кафедри спеціальної та фізичної
підготовки
факультету
оперативнорятувальних сил Черкаського інституту
пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
Національного
університету
цивільного
захисту України, підполковника служби
цивільного захисту;
заступника начальника кафедри автоматичних
систем
безпеки
та
електроустановок
факультету пожежної безпеки Черкаського
інституту пожежної безпеки імені Героїв
Чорнобиля
Національного
університету
цивільного захисту України, підполковника
служби цивільного захисту;
головного бухгалтера Монастирищенської
центральної районної лікарні;
пожежного – рятувальника 1 державної
пожежно-рятувальної частини державного
пожежно-рятувального загону Управління
ДСНС України у Черкаській області,
старшого прапорщика служби цивільного
захисту;
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ВАРГУ
Матільду Адальбертівну
ВЛАСЕНКА
Сергія Івановича
ГЕРАСИМЕНКО
Меланію Григорівну
ДЕНИСЕНКА
Володимира Миколайовича
ДРАГОЛУ
Тараса Владиславовича

КИРДОДА
Миколу Івановича
ЛАБЗУ
Світлану Петрівну

ЛЕБЕДИНЦЯ
Володимира Ігоровича

ЛІТВІНА
Дениса Васильовича
ЛУКОМСЬКУ
Тетяну Едуардівну
МАНІЛА
Владислава Віталійовича
МАРИНЧЕНКО
Тетяну Іванівну

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

свинарку
товариства
відповідальністю
Драбівського району;

з

обмеженою
„Продсільпром“

агронома сільськогосподарського товариства
з
обмеженою
відповідальністю
„Лани
Драбівщини“;
сторожа току ДП „Умань-Агро“;
першого заступника голови Золотоніської
районної державної адміністрації;
начальника сектору планування, аналітичного
та документального забезпечення Управління
ДСНС України у Черкаській області, майора
служби цивільного захисту;
ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС;
начальника відділу – адміністратора відділу
надання адміністративних послуг апарату
Тальнівської
районної
державної
адміністрації;
пожежного рятувальника 17 державної
пожежно-рятувальної частини Управління
ДСНС України у Черкаській області,
молодшого сержанта служби цивільного
захисту;
голову правління Публічного акціонерного
товариства
„Ватутінський
комбінат
вогнетривів“;
начальника управління праці та соціального
захисту населення виконавчого комітету
Золотоніської міської ради;
водія 2 взводу 2 автомобільної
військової частини А0709, солдата;

роти

начальника управління соціального захисту
населення Тальнівської районної державної
адміністрації;
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МЕЛЬНИЧЕНКО
Тетяну Валеріївну

МОСКАЛЕНКА
Олександра Валерійовича
НАСАДЧУК
Валентину Іванівну
ОЛІЙНИК
Валентину Григорівну
РАТУШНУ
Надію Михайлівну

РОГОВЕНКО
Наталію Володимирівну
СОКИРСЬКОГО
Олексія Тихоновича
СУНДУКОВА
Сергія Олександровича
ТАРАНА
Ігоря Віталійовича

ТКАЧА
Сергія Веніаміновича
УДОВЕНКА
Олександра Петровича
ЧОРНОДУБРАВСЬКОГО
Сергія Борисовича
ЮХИМЧУКА
Дмитра Семеновича
Голова

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

заступника
начальника
управління
–
начальника відділу з питань обслуговування
інвалідів, ветеранів війни і праці та громадян,
які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС
управління праці та соціального захисту
населення Уманської районної державної
адміністрації;
командира 2 автомобільної роти військової
частини А0709, старшого лейтенанта;
головну медичну сестру КНП „Третій
Черкаський міський центр первинної медикосанітарної допомоги“;
начальника архівного відділу Тальнівської
районної державної адміністрації;
провідного бухгалтера відділу супроводу
медичних програм КЗ „Черкаський обласний
інформаційно-аналітичний центр медичної
статистики“ Черкаської обласної ради;
керівника гуртка акробатики та музичної
ритміки дитячо-юнацького клубу фізичної
підготовки Уманської районної ради;
економіста ТОВ „Полянецьке“ Уманського
району;
голову Кам’янської районної ради;
начальника навчальної пожежно-рятувальної
частини Черкаського інституту пожежної
безпеки
імені
Героїв
Чорнобиля
Національного
університету
цивільного
захисту України, майора служби цивільного
захисту;
ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС;
водія 2 взводу 1 автомобільної
військової частини А0709, солдата;

роти

ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС;
сільського голову Озірнянської сільської ради
Звенигородського району.
Ю. Ткаченко

