УКРАЇНА
ПРИЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
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№

Про нагородження
Відповідно до статті 22 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, Положення про Почесну грамоту виконавчого комітету міської ради,
затвердженого рішенням міської ради (46 сесія 6 скликання) від 30 травня
2013 року № 10 (зі змінами), розглянувши доповідну записку головного
спеціаліста у справах сім'ї та молоді міської ради ОПАНАСЕНКО О.В., листа
головного лікаря Прилуцької міської стоматологічної поліклініки ПОДРУЖИНА
С.В., клопотання головного лікаря Прилуцького наркологічного диспансеру
ДРОБОТА С.П. виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.2. За сумлінну працю, відповідальне ставлення до службових обов'язків та

з нагоди Дня молоді — МОНЬКО Людмилу Григорівну — соціального педагога
Прилуцького професійного ліцею Чернігівської області.
1.3. За відповідальне ставлення до службових обов'язків, популяризацію

здорового способу життя серед студентської молоді, високий професіоналізм та
з нагоди Дня молоді — КОРОТУН Віту Володимирівну — медичну сестру
Прилуцького професійного ліцею Чернігівської області.
1.4. За професіоналізм, творчий підхід до навчання та виховання
студентів, вагомий внесок у розвиток галузі освіти та з нагоди Дня молоді —
ЗАБЕЙДУ Юлію Михайлівну — викладача історії Прилуцького професійного
ліцею Чернігівської області.
1.5. За активну участь у громадському житті міста, формування ключових
компетенцій з використанням інноваційних та інформаційних технологій у
навчанні та з нагоди Дня молоді — ШУЛІКУ Ольгу Іванівну — голову
профспілкової організації, викладача зарубіжної літератури Прилуцького
медичного училища.
1.6. За професіоналізм, активну участь у громадському та культурному
житті міста та Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу імені І.Я.

Франка, вагомий внесок у розвиток галузі освіти та з нагоди Дня молоді —
ДЕМЕШКА Сергія Володимировича — викладача фізичного виховання
Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу імені І.Я. Франка.
1.7. За

професіоналізм, творчий підхід до навчання та виховання
студентів, активну участь у громадському та культурному житті міста та
Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу імені І.Я. Франка, вагомий
внесок у розвиток галузі освіти та з нагоди Дня молоді — ЛОЗОВУ Наталію
Григорівну — викладача української мови Прилуцького гуманітарнопедагогічного коледжу імені І.Я. Франка.
1.8. За творчий підхід, активну участь у культурно-просвітницьких

заходах міста та з нагоди Дня молоді — ТАРНОПОЛЬСЬКОГО Олександра
Володимировича — студента 41 групи відділення "Трудове навчання"
Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу імені І.Я. Франка.
1.9. За активну громадську позицію, відповідальне ставлення до навчання

та з нагоди Дня молоді — РАДІОНЕНКО Тетяну Геннадіївну — відмінницю
навчання, неодноразову переможницю творчих конкурсів, всеукраїнських та
обласних предметних олімпіад з української та англійської мов, студентку 32
групи відділення "Початкова освіта" Прилуцького гуманітарно-педагогічного
коледжу імені І.Я. Франка.
1.10. За активну участь у громадському та культурному житті міста та

Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу імені І.Я. Франка,
відповідальне ставлення до навчання та з нагоди Дня молоді — СИЧ Надію
Василівну — неодноразову переможницю всеукраїнських та обласних
вокальних і хореографічних конкурсів, студентку 42 групи відділення
"Початкова освіта" Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу імені І.Я.
Франка.
1.11. За високий професійний рівень виконання службових обов'язків,

активну громадську позицію та вагомий внесок у виховання молодого
покоління рятувальників та з нагоди Дня молоді — КОСЕНКА Владислава
Володимировича — капітана служби цивільного захисту, провідного
інспектора Прилуцького міськрайонного відділу Управління державної служби
надзвичайних ситуацій України у Чернігівській області.
1.12. За творчу енергію, незалежність думок та сил, що сприяють
втіленню у життя високоморальних людських принципів, зміцненню
патріотичного духу у суспільстві та з нагоди Дня молоді — ПЕРЕПЕЛИЦЮ
Богдана Миколайовича — учасника бойових дій у зоні проведення
антитерористичної операції, підполковника податкової міліції Головного
оперативного управління Державної фіскальної служби України.
1.13. За відповідальне ставлення до професійних обов'язків, вагомий

внесок у розвиток підприємництва, активну життєву позицію та з нагоди Дня
молоді — КОПАСОВА Антона Володимировича — фізичну особу підприємця
з надання електромонтажних та будівельно-монтажних послуг, послуг з питань

інформатизації та комп'ютеризації.
1.14. За вагомі досягнення у праці, сумлінне виконання професійних
обов'язків, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу підготовки
молодших спеціалістів для народного господарства та з нагоди Дня молоді —
ТЕРНИЦЬКУ Надію Василівну — викладача спеціальних дисциплін
відділення "Землевпорядкування" Прилуцького агротехнічного коледжу.
1.15. За

активну громадську позицію, вагомий внесок у розвиток
молодіжної політики міста та з нагоди Дня молоді — ПОТІПАКУ Юлію
Вікторівну — координатора Молодіжного ценру громадської організації
"Українська Громадська Рада".
1.16. За активну участь у спортивних заходах міста, вагомий внесок у
розвиток молодіжної політики міста та з нагоди Дня молоді — ГОЛОВЧЕНКА
Тараса Володимировича — спеціаліста 1 категорії сектора по фізичній культурі
та спорту Прилуцької міської ради.
1.17. За особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту в місті,

активну життєву позицію та з нагоди Дня молоді — АРАПИН Марію Юріївну —
чемпіонку Чернігівської області з волейболу серед вищих навчальних закладів,
переможницю міської спартакіади з волейболу серед студентської молоді,
студентку 41 групи відділення "Фізичне виховання" Прилуцького гуманітарнопедагогічного коледжу імені І.Я. Франка.
1.18. За високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток галузі охорони
здоров'я, надання якісних медичних послуг жителям міста та з нагоди Дня
медичного працівника:
— ЖИВОВУ Олену Володимирівну — лікаря-стоматолога Прилуцької міської
стоматологічної поліклініки;
— ПОЛИВ'ЯНУ Ірину Василівну — головну медичну сестру Прилуцької
міської стоматологічної поліклініки;
— ПАДАЛКУ Віру Іванівну — молодшу медичну сестру Прилуцької міської
стоматологічної поліклініки;
— БОВКУН Аліну Миколаївну — маніпуляційну медичну сестру Прилуцького
наркологічного диспансеру.

Міський голова

О.М. ПОПЕНКО

