
 

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ 
У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Мінсім'ямолодьспорт 

НАКАЗ
 

 
м. Київ 

Про відзначення відомчими заохочувальними 
відзнаками Міністерства України у справах сім'ї, 
молоді та спорту 

Відповідно до вимог положень про відомчі заохочувальні відзнаки "Почесна 
відзнака Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту", "Почесна грамота 
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту" 

Н А К А З У Ю :  

1. За вагомий особистий внесок у виховання підростаючого покоління, активну 
громадську діяльність, сумлінну творчу працю, відданість справі, професіоналізм та з 
нагоди 85-річчя від дня заснування Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді нагородити відомчими заохочувальними відзнаками: 

- "Почесна грамота Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту" 
згідно з додатком 1. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  

 

 

 

 

 

 

Міністр Р.С.Сафіуллін 



 

Список 
осіб, які представлені до нагородження відомчою заохочувальною відзнакою 

Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Почесна грамота Міністерства України у 
справах сім'ї, молоді та спорту": 

  

Додаток 1 
до наказу Міністерства України у справах сім’ї, 

 молоді та спорту 

 

№ Прізвище Ім'я По-батькові Посада Місто 
1 Бедніна Віталій Григорович директор Полтавського 

обласного еколого- 
натуралістичного центру 
учнівської молоді 

Полтавсь 
ка обл. 

2 Бродська Ольга Миколаївна директор Кримського 
республіканського 
позашкільного 
навчального закладу 
"Центр еколого- натурал і 
стичної творчості 
учнівської молоді" 

АРК 

3 Герасімова Альбіна Степанівна директор дитячого 
оздоровчо-екологічного 
центру Оболонського 
району м.Києва 

м.Київ 

4 Геревич Олександр Васильович директор Закарпатського 
обласного еколого- 
натуралістичного центру 
учнівської молоді 

Закарпат-
ська обл. 

5 Головченко Людмила Юріївна директор комунального 
закладу "Чернівецький 
обласний центр еколого- 
натурал і стичної творчості 
учнівської молоді" 

Чернівець 
ка обл. 

6 Довгий Віталій Васильович генеральний директор 
Одеського обласного 
гуманітарного центру 
позашкільної освіти та 
виховання 

Одеська 
обл. 

7 Козинець Анатолій Йосипович директор Черкаської 
обласної станції юних 
натуралістів 

Черкаська 
обл. 

8 Макеев Михайло Васильович директор Харківського 
обласного Палацу 

Харківська 
обл. 



 
 
 
 
 
 
Начальник управління роботи з 
персоналом 

    дитячої та юнацької 
творчості 

 

9 Остапчук Валентина Адамівна директор Волинського 
обласного еколого- 
натуралістичного центру 

Волинська 
обл. 

10 Остафійчук Тетяна Василівна директор комунального 
закладу "Станція юних 
натуралістів" Рівненської 
облради 

Рівненська 
обл. 

11 Остроушко Тетяна Олександрівна директор 
Севастопольського 
еколого- 

натурал істинного центру 
учнівської молоді 

Севастополь 

12 Педан Юрій Федорович директор комунального 
позашкільного 
навчадьного закладу 
"Дніпропетровський 
обласний еколого- натурал 
і стичний центр дітей та 
учнівської молоді" 

Дніпропе 
тровська 
обл. 

13 Радченко Тамара Дмитрівна завідувач відділом 
Національного еколого- 
натуралістичного центру 
учнівської молоді МОН 
України 

м.Київ 

14 Трегубова Людмила Анатоліївна директор комунального 
закладу "Чернігівська 
обласна станція юних 
натуралістів" 

Чернігівська 
обл. 

15 Федоров Валерій Євгенович методист 
Національного еколого- 
натуралістичного центру 
учнівської молоді 

м.Київ 

 

 

І.М.Шелковнікова 


