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Про нагородження Почесною
грамотою Черкаської обласної
державної адміністрації з нагоди
Дня незалежності України
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:
БАБІЧЕВА
– учасника
ліквідації
наслідків
аварії
Дмитра Володимировича
на Чорнобильській атомній електростанції;
БОЙКО
Наталію Вікторівну
БОЙКО
Людмилу Володимирівну
ВАСИЛЕНКО
Тетяну Марківну
ВДОВИЧЕНКО
Ольгу Миколаївну

ВОДОП’ЯНОВА
Сергія Олексійовича

ГЛАГОЛУ
Івана Івановича

–

–

–

–

–

–

начальника управління податків і зборів
з фізичних осіб Головного управління ДФС
у Черкаській області;
приватного нотаріуса Кам’янського районного
нотаріального округу;
начальника Кам’янського районного управління
Головного управління Держпродспоживслужби
в Черкаській області;
першого заступника начальника Уманської
об’єднаної державної податкової інспекції
Головного управління ДФС у Черкаській
області;
начальника Кам’янського відділення поліції
Смілянського
відділу поліції
Головного
управління Національної поліції в Черкаській
області, підполковника поліції;
начальника відділу освіти Кам’янської районної
державної адміністрації;
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ГОНЧАРЕНКО
Надію Михайлівну

ГОРІШНУ
Наталію Олександрівну

ЗАГОРОДНЮ
Раїсу Трохимівну

ЗАЖОМУ
Віталія Михайловича

ЗЕЛЕНУ
Марину Анатоліївну
ЗІНЧЕНКА
Владислава Валерійовича
КАЙДАШ
Людмилу Володимирівну

КОБУ
Тамару Миколаївну

КРАВЦОВУ
Ірину Віталіївну
КРАМАР
Ольгу Володимирівну

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

спеціаліста відділу розвитку та організаційнофінансового забезпечення управління охорони
здоров’я Черкаської обласної державної
адміністрації;
викладача циклової комісії психологічної
та гуманітарної підготовки Головного центру
підготовки особового складу Державної
прикордонної служби України імені генералмайора Ігоря Момота, лейтенанта;
головного спеціаліста – головного бухгалтера
відділу розвитку та організаційно-фінансового
забезпечення управління охорони здоров’я
Черкаської обласної державної адміністрації;
начальника відділу персоналу Черкаського
інституту пожежної безпеки імені Героїв
Чорнобиля
Національного
університету
цивільного захисту України;
начальника управління податків і зборів
з юридичних осіб Головного управління ДФС
у Черкаській області;
члена громадського формування з охорони
громадського порядку „Барс-2011“;
головного спеціаліста з питань персоналу
відділу організаційної роботи та з питань
управління персоналом апарату Драбівської
районної державної адміністрації;
головного
державного
ревізора-інспектора
з питань моніторингу доходів та обліковозвітних систем Черкаської об’єднаної державної
податкової інспекції Головного управління ДФС
у Черкаській області;
доцента кафедри географії та методики
її
навчання
Уманського
державного
педагогічного університету імені Павла Тичини;
начальника
Кам’янського
відділення
Смілянської об’єднаної державної податкової
інспекції
Головного
управління
ДФС
у Черкаській області;
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КРИКЛИВУ
Тамілу Василівну

ЛЕВЧЕНКА
Валерія Івановича
ЛІЛУ
Максима Івановича

ОРЕНДАРЧУКА
Петра Михайловича
ОХВАТ
Вікторію Петрівну

ПЕТРЕНКА
Петра Федоровича

ПОЛЯНИЦЮ
Ірину Леонідівну
ПРОДАЙВОДУ
Олену Володимирівну

РУДАКОВУ
Ларису Іванівну

САМОХВАСТОВСЬКУ
Аллу Іванівну

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

головного спеціаліста відділу організації
надання
медичної
допомоги
дорослому
населенню, матерям та дітям управління
охорони
здоров’я
Черкаської
обласної
державної адміністрації;
учасника
ліквідації
наслідків
аварії
на Чорнобильській атомній електростанції;
пожежного групи протипожежного захисту
служби пожежної безпеки Головного центру
підготовки особового складу Державної
прикордонної служби України імені генералмайора Ігоря Момота, солдата;
начальника управління соціального захисту
населення
Монастирищенської
районної
державної адміністрації;
головного спеціаліста-юрисконсульта відділу
розвитку
та
організаційно-фінансового
забезпечення управління охорони здоров’я
Черкаської обласної державної адміністрації;
завідувача теплового господарства відділення
матеріального забезпечення Головного центру
підготовки особового складу Державної
прикордонної служби України імені генералмайора Ігоря Момота;
керівника апарату Драбівської
державної адміністрації;

районної

головного спеціаліста відділу організації
надання
медичної
допомоги
дорослому
населенню, матерям та дітям управління
охорони
здоров’я
Черкаської
обласної
державної адміністрації;
заступника головного лікаря з лабораторної
діагностики – керівника Центру спеціальних
Лабораторних досліджень КЗ „Черкаський
обласний онкологічний диспансер“ Черкаської
обласної ради“;
головного спеціаліста відділу організації
надання
медичної
допомоги
дорослому
населенню, матерям та дітям управління
охорони
здоров’я
Черкаської
обласної
державної адміністрації;
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СОБКО
Аллу Олександрівну

ШЕНДРИК
Олену Олександрівну

ШУЛЯК
Світлану Андріївну

Голова

–

–

–

контролера групи охорони та обслуговування
відділення забезпечення навчального процесу
Головного центру підготовки особового складу
Державної прикордонної служби України
імені генерал-майора Ігоря Момота, старшину;
помічника начальника фінансово-економічного
відділу Головного центру підготовки особового
складу Державної прикордонної служби
України імені генерал-майора Ігоря Момота,
старшину;
доцента кафедри практичного мовознавства
Уманського
державного
педагогічного
університету імені Павла Тичини.

Ю. Ткаченко

