
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

09.02.2021 № 116/од-2021 

 

 Про нагородження Почесною грамотою 

Одеської обласної державної адміністрації з 

нагоди 89-ої річниці утворення Одеської 

області 

 

 

За багаторічну плідну працю, вагомий особистий внесок у 

забезпечення соціально-економічного і культурного розвитку області, 

високий професіоналізм, активну громадську діяльність та з нагоди  

89-ої річниці утворення Одеської області: 

 

нагородити Почесною грамотою Одеської обласної державної 

адміністрації:  

  

БЕЛАЛИ 

Георгія Костянтиновича 

 

- художника-живописця, заслуженого 

працівника культури України, с. Байтали 

Ананьївського району  

 

БЕЗВЕРХНЮ 

Валентину Миколаївну  

- начальника архівного відділу Ренійської 

районної державної адміністрації 

 

БОРИСЕНКО 

Людмилу Василівну 

- секретаря Біляївської міської ради  

4-х скликань у 2006-2020 роках 

 

БОНДАРЧУКА 

Сергія Григоровича 

- музиканта, директора комунальної 

установи «Ананьївська музична школа 

ім. П.І.Ніщинського», диригента 

народного оркестру народних 

інструментів ім. Григорія Бондарчука, 

депутата Ананьївської міської ради трьох 

скликань 

 

БУДНІЧЕНКО 

Людмилу Петрівну 

- директора Степанівського міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату 



Роздільнянського району, переможця 

районного конкурсу «Жінка року» в 

номінації «Кращий керівник навчального 

закладу», відмінника освіти України 

 

ВІННИЦЬКУ 

Зінаїду Антонівну 

- ветерана праці, головного редактора 

Кодимської районної газети «Вісті 

Кодимщини» (у 1978-2000 роках), члена 

Національної спілки журналістів 

України, депутата Кодимської районної 

ради кількох скликань, члена Кодимської 

районної ради ветеранів та Кодимської 

районної жіночої ради 

 

ГОНЧАРА 

Василя Антоновича 

- директора приватного підприємства 

«Агрофірма «Авангард» Білгород-

Дністровського району, колишнього 

народного депутата Верховної Ради 

України по 304-му Білгород-

Дністровському виборчому округу  

у 1994-1998 роках 

 

ГОЛОДУ 

Валентина Феофановича 

- ветерана праці, члена правління Одеської 

обласної організації Національної спілки 

архітекторів України 

  

ДАЛАКОВУ 

Ірину Василівну 

- директора будинку культури смт 

Суворове Ізмаїльського району 

 

ДОВГАНЬ 

Раїсу Степанівну 

- головного спеціаліста з питань 

управління персоналом апарату 

Іванівської районної державної 

адміністрації 

 

ЗАДОРОЖНЮКА 

Володимира Олексійовича 

- ветерана праці, колишнього головного 

архітектора Кодимського району 

 

ЗАДОЮ 

Іванну Іванівну 

- доцента кафедри загальноправових 

дисциплін Навчально-наукового 

інституту морського права та 

менеджменту Національного 

університету «Одеська морська 

академія», кандидата юридичних наук 



 

КАПУСТИНСЬКУ 

Наталію Петрівну 

- заступника директора – начальника 

відділу соціальної роботи Центру 

соціальних служб Одеської міської ради 

у Київському районі 

 

КРАСНОШТАНА 

Ігоря Петровича 

- викладача Овідіопольської районної 

школи духових інструментів  

 

КРАСЮНА 

Сергія Валерійовича 

- керівника апарату Окнянської районної 

державної адміністрації 

 

КРИЛОВУ 

Валентину Олександрівну 

- ветерана праці, ветерана місцевого 

самоврядування, Захарівський район 

 

КУПАР 

Галину Трохимівну 

- ветерана педагогічної праці, директора 

Розквітівської загальноосвітньої школи  

I-III ступенів у 1997-2006 роках, 

методиста відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Розквітівської 

територіальної громади Березівського 

району, відмінника освіти України 

 

ЛАТУШКОВА 

Сергія Анатолійовича 

- директора комунального закладу 

«Іванівська дитячо-юнацька спортивна 

школа», Іванівський район 

 

НАЙФЛЕЙШУ 

Давида Володимировича 

- приватного підприємця, Ананьївський 

район 

 

НОВАКОВСЬКОГО 

Володимира Сергійовича 

- голову фермерського господарства 

«Світанок» Окнянського району  

 

ОВСЯНИЦЬКОГО 

Станіслава 

Володимировича 

- начальника Подільського районного 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Одеській 

області 

 

ПЄТКОВА 

Дмитра Дмитровича 

- головного спеціаліста відділу охорони 

об’єктів культурної спадщини управління 

охорони об’єктів культурної спадщини 

Департаменту культури, 

національностей, релігій та охорони 



об’єктів культурної спадщини Одеської 

обласної державної адміністрації 

 

ПОГОРЄЛОВУ 

Галину Пилипівну 

- директора Лиманської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №1 

Роздільнянського району, переможця в 

номінації «Жінка року 2016» в номінації 

освіта та наука Одещини, призера  

II районного етапу всеукраїнського 

конкурсу «Класний керівник року» 

 

РЕЗНІЧЕНКА 

Василя Івановича 

- Лиманського сільського голову Білгород-

Дністровського району 

 

РУСЄВА 

Сергія Петровича 

- фізичну особу-підприємця, переможця 

щорічного районного конкурсу «Людина 

року Болградщини» в номінації 

«Підприємництво» у 2019 році,  

м. Болград 

 

САДАКЛІЄВА 

Михайла Михайловича 

 

- голову Болградської районної ради 

 

СИСІНА 

Юрія Михайловича 

- почесного громадянина міста Ананьєва, 

письменника-краєзнавця, відмінника 

освіти України 

 

СОКЕРЧАКА 

Валерія Михайловича 

- тренера-викладача з волейболу 

навчально-виховного комплексу 

«Піщанська загальноосвітня школа  

I-III ступенів – заклад дошкільної 

освіти», Балтський район 

 

СОПИНСЬКОГО 

Василя Савовича 

- начальника експлуатаційної служби цеху 

водопостачання комунального 

виробничо-експлуатаційного 

підприємства «Подільськводоканал», 

Подільський район 

 

ТКАЧА 

Володимира Андрійовича 

- колишнього голову Фрунзівської 

районної державної адміністрації у 2005-

2008 роках 

 



ТОНІНУ 

Наталю Павлівну 

- завідувача відділення стаціонарного 

догляду Територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Любашівської 

районної державної адміністрації 

 

ТУЛЯНЦЕВА 

Сергія Володимировича 

- ветерана праці сфери соціального 

захисту, директора Територіального 

центру соціального обслуговування 

Білгород-Дністровської районної 

державної адміністрації в 2010-2020 

роках 

 

УСТІНОВУ 

Людмилу Валентинівну 

- викладача-методиста, голову циклової 

комісії «Народна хореографія» 

комунального закладу «Одеський 

фаховий коледж мистецтв імені  

К. Ф. Данькевича»  

 

ХОБТУ 

Віктора Івановича 

- колишнього Іванівського селищного 

голову у 1992-2019 роках 

 

ШВЕЦЯ 

Василя Сергійовича 

- директора приватного підприємства 

«Чеське» Березівського району, 

колишнього депутата Одеської обласної 

ради  

ШЕРШУНА 

Віталія Анатолійовича 

- інженера комунальної організації 

«Компанія «Горсвет», Подільський район 

 

ШТИРБУЛОВУ 

Таїсію Василівну 

- ветерана праці, колишнього директора 

Бросківської загальноосвітньої школи  

I-III ступенів Ізмаїльського району 

 

ЦУРКІНУ 

Ганну Олександрівну 

- почесного громадянина міста Ананьїва, 

ветерана праці, директора Ананьївської 

філії Одеського історико-художнього 

музею у 1977-2015 роках 

 

- трудовий колектив приватного акціонерного товариства «Виробниче 

об’єднання «Стальканат-Сілур», м. Одеса; 

 

за багаторічну плідну працю в галузі охорони здоров’я, вагомий 

особистий внесок у справу збереження здоров’я населення області, 



забезпечення належного рівня надання медичної допомоги у період 

подолання пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 та високий 

професіоналізм: 

 

АНДРІЇШИНУ 

Валентину Василівну 

- медичну сестру відділення №19 

комунального некомерційного 

підприємства «Міська клінічна 

інфекційна лікарня» Одеської міської 

ради 

 

БАЦАНОВУ 

Світлану Миколаївну 

- головного лікаря комунального 

некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

Куяльницької сільської ради 

Подільського району» 

 

БУРЛУЦЬКУ 

Людмилу Михайлівну 

- молодшу медичну сестру палати 

інтенсивної терапії комунального 

некомерційного підприємства 

«Чорноморська лікарня» Чорноморської 

міської ради 

 

ВОДОДЮКА 

Романа Юрійовича 

- лікаря-хірурга відділення інвазивних 

методів діагностики та лікування 

комунального некомерційного 

підприємства «Одеська обласна клінічна 

лікарня» Одеської обласної ради 

 

ГАПЧУКА 

Михайла Вікторовича 

- завідувача відділенням інтенсивної 

терапії, лікаря-анестезіолога 

комунального некомерційного 

підприємства «Міська клінічна 

інфекційна лікарня» Одеської міської 

ради 

 

ДЕМБИЦЬКОГО 

Михайла Юрійовича 

- лікаря-анестезіолога комунального 

некомерційного підприємства 

«Центральна районна лікарня» 

Куяльницької сільської ради 

Подільського району 

 

ІОНЕНКО 

Галину Аркадіївну 

- головну медичну сестру комунального 

некомерційного підприємства «Міська 



лікарня №5» Одеської міської ради 

 

КОЧМАРЖИК 

Лілію Альбертівну 

- молодшу медичну сестру відділення 

інтенсивної терапії комунального 

некомерційного підприємства «Міська 

клінічна інфекційна лікарня» Одеської 

міської ради 

 

КРИЖАНОВСЬКОГО 

Владислава Євгеновича 

- лікаря-інтерна з медицини невідкладних 

станів, фельдшера з медицини 

невідкладних станів Шостої підстанції 

відокремленого підрозділу «Одеська 

станція екстреної (швидкої) медичної 

допомоги» комунального некомерційного 

підприємства «Одеський обласний центр 

екстреної медичної допомоги і медицини 

катастроф» Одеської обласної ради 

 

КУЛАКСИЗ 

Зорину Костянтинівну 

- старшу медичну сестру інфекційного 

відділення комунального некомерційного 

підприємства «Центральна районна 

лікарня» Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району 

 

КУРТЄВУ 

Неонілу Христофорівну 

- медичну сестру стаціонару комунального 

некомерційного підприємства 

«Центральна районна лікарня» 

Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району 

 

ЛІТОВЧЕНКО 

Лідію Миколаївну 

- медичну сестру палати інтенсивної 

терапії комунального некомерційного 

підприємства «Чорноморська лікарня» 

Чорноморської міської ради 

 

МАНЯКІНА 

Сергія Аврамовича 

- лікаря з медицини невідкладних станів 

відокремленого підрозділу «Ізмаїльська 

станція екстреної (швидкої) медичної 

допомоги» комунального некомерційного 

підприємства «Одеський обласний центр 

екстреної медичної допомоги і медицини 

катастроф» Одеської обласної ради 

 



МАРКОВИЧ 

Ірину Володимирівну 

- старшу медичну сестру комунального 

некомерційного підприємства 

«Центральна районна лікарня» 

Куяльницької сільської ради 

Подільського району  

 

ПЕЛІНА 

В’ячеслава Васильовича 

- фельдшера з медицини невідкладних 

станів Саратської підстанції 

відокремленого підрозділу «Арцизька 

станція екстреної (швидкої) медичної 

допомоги» комунального некомерційного 

підприємства «Одеський обласний центр 

екстреної медичної допомоги і медицини 

катастроф» Одеської обласної ради 

 

ПЕРСІНУ 

Оксану Вікторівну 

- старшу медичну сестру приймального 

відділення комунального некомерційного 

підприємства «Дитяча міська клінічна 

лікарня №3» Одеської міської ради 

 

ПЕТРАКОВИЧ 

Ірину Григоріївну 

- молодшу медичну сестру комунального 

некомерційного підприємства 

«Центральна районна лікарня» 

Куяльницької сільської ради 

Подільського району 

 

ПОДВАШЕЦЬКУ 

Олену Олександрівну 

- старшу медичну сестру комунальної 

установи «Центр невідкладної медичної 

допомоги» Одеської міської ради 

 

ПОСТОВУ 

Наталію Анатоліївну 

- лікаря-інфекціоніста комунального 

некомерційного підприємства 

«Чорноморська лікарня» Чорноморської 

міської ради 

 

ПРОФІР 

Лесю Леонідівну 

- завідувача Ширяївської підстанції, лікаря 

з медицини невідкладних станів Шостої 

підстанції відокремленого підрозділу 

«Любашівська станція екстреної 

(швидкої) медичної допомоги» 

комунального некомерційного 

підприємства «Одеський обласний центр 

екстреної медичної допомоги і медицини 



катастроф» Одеської обласної ради  

 

РАЙЛЯН 

Людмилу Миколаївну 

- фельдшера з медицини невідкладних 

станів відокремленого підрозділу 

«Подільська станція екстреної (швидкої) 

медичної допомоги» комунального 

некомерційного підприємства «Одеський 

обласний центр екстреної медичної 

допомоги і медицини катастроф» 

Одеської обласної ради 

 

ЧЕРЕП 

Андрія Григоровича 

- фельдшера з медицини невідкладних 

станів Другої підстанції відокремленого 

підрозділу «Одеська станція екстреної 

(швидкої) медичної допомоги» 

комунального некомерційного 

підприємства «Одеський обласний центр 

екстреної медичної допомоги і медицини 

катастроф» Одеської обласної ради 

 

ШОЛОХОВУ 

Світлану Ігорівну 

- завідуючу відділенням інтенсивної 

терапії кардіологічного профілю, лікаря-

анестезіолога комунального 

некомерційного підприємства «Міська 

лікарня №5» Одеської міської ради. 

 

 

 

Голова  Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ 

 


