
РІШЕННЯ 

Вченої ради Шевченківського національного заповідника 

від 13 липня 2022 року протокол №5 
Присутні: 7 осіб  

Авраменко В.П., завідувач сектору «Історія Шевченкової могили» відділу наукових досліджень; Бойко С.В., провідний бібліотекар бібліотечно-
інформаційного відділу; Дзима В.В., завідувач науково-дослідного відділу охорони пам’яток історії, культури і природи; Коваленко В.М., в.о. 

генерального директора, кандидат педагогічних наук, доцент; Манжара Г.І., головний зберігач фондів; Сокур Л.А., учений секретар, кандидат 

історичних наук; Філіпович Т.І., завідувач відділу культурно-освітньої роботи. 

Запрошені: 1 особа 
Костенко Н.І., провідний фахівець по зв’язках з громадськістю, голова профкому заповідника 
 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний науково-методичної ради 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний науково-методичної ради 

  

СЛУХАЛИ: 1. Про стан підготовки заходів з нагоди відзначення Дня Української Державності (28.07.2022) 

ВИСТУПИЛИ: Філіпович Т.І., Дзима В.В., Коваленко В.М., Манжара Г.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: 1. Інформацію взяти до відома 

  

СЛУХАЛИ: 2. Про нагородження працівників Шевченківського національного заповідника з нагоди державних свят 

ВИСТУПИЛИ: Сокур Л.А., Коваленко В.М., Костенко Н.І., Філіпович Т.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед Черкаською обласною радою щодо нагородження Почесною грамотою Черкаської 

обласної ради Шевченка Олексія Миколайовича, художника Шевченківського національного заповідника за високі 

трудові досягнення, професіоналізм, вагомий внесок у справу збереження й популяризації Шевченківського 

меморіалу, участь у створенні тимчасової експозиції в умовах воєнного станута з нагоди Дня Української 

Державності. 
  

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Сокур Л.А., Костенко Н.І. Дзима В.В., Манжара Г.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед Черкаською обласною радою щодо нагородження Почесною грамотою Черкаської 

обласної ради Леонтьєва Сергія Анатолійовича, завідувача сектору експозиційно-виставкової роботи відділу 

наукових досліджень Шевченківського національного заповідника за високі трудові досягнення, вагомий внесок у 

справу збереження й популяризації Шевченківського меморіалу, забезпечення стабільної роботи Шевченківського 

національного заповідника в умовах воєнного стану, проведення благодійних заходів  та з нагоди Дня Української 

Державності 



  

ВИСТУПИЛИ: Дзима В.В., Коваленко В.М., Сокур Л.А. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед Черкаською обласною радою щодо нагородження Почесною Грамотою Черкаської 

обласної ради Чорного Миколи Гавриловича, провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

охорони пам’яток історії, культури та природи Шевченківського національного заповідника за плідну наукову 

діяльність, значний внесок у розвиток національної культури та бездоганне служіння Українському народу, 

розбудову Шевченківського національного заповідника, вагомий внесок у дослідження й популяризацію об’єктів, 
пов’язаних з життям і творчістю Тараса Шевченка, збереження культурної спадщини України, високу 

громадянську позицію, активну участь у захисті України в умовах військової агресії росії проти України та з 

нагоди Дня Української Державності. 
  

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Манжара Г.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед Черкаською обласною радою щодо нагородження Почесною грамотою Черкаської 

обласної ради Чорної Людмили Олексіївни, завідувачки відділу наукових досліджень Шевченківського 

національного заповідника за високі трудові досягнення, професіоналізм, вагомий внесок у справу збереження й 

популяризації Шевченківського меморіалу, забезпечення стабільної роботи Шевченківського національного 

заповідника в умовах воєнного станута з нагоди Дня Української Державності. 
  

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Дзима В.В., Манжара Г.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед Черкаською обласною радою щодо нагородження Почесною грамотою Черкаської 

обласної ради заступника генерального директора з технічних питань та ремонтно-реставраційних робіт 

Шевченківського національного заповідника Кононенка Анатолія Володимировича за високі трудові досягнення, 

професіоналізм, вагомий внесок у справу збереження й популяризації Шевченківського меморіалу, забезпечення 

стабільної роботи Шевченківського національного заповідника в умовах воєнного стану та з нагоди Дня 

Української Державності 
  

ВИСТУПИЛИ: Костенко Н.І., Дзима В.В., Сокур Л.А., Коваленко В.М., Філіпович Т.І., Манжара Г.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед Черкаською обласною військовою адміністрацією щодо нагородження Почесною 

Грамотою Черкаської обласної державної адміністрації Горцунова Олександра Юрійовича, інженера з охорони 

праці І категорії Шевченківського національного заповідника за вагомий внесок у справу збереження й 

популяризації Шевченківського меморіалу, активну громадянську позицію, захист державного суверенітету та 

територіальної цілісності України та з нагоди Дня Української Державності 
  

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Сокур Л.А., Філіпович Т.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 



УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед Черкаською обласною військовою адміністрацією щодо нагородження Почесною 

Грамотою Черкаської обласної державної адміністрації Чеботарьової Світлани Валентинівни, головного 

бухгалтера Шевченківського національного заповідника за високі трудові досягнення, професіоналізм, вагомий 

внесок у справу збереження й популяризації Шевченківського меморіалу, забезпечення стабільної роботи 

Шевченківського національного заповідника в умовах воєнного стану та з нагоди Дня Української Державності 
  

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Дзима В.В., Манжара Г.І., Філіпович Т.І., Авраменко В.П. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед Черкаською обласною державною адміністрацією щодо нагородження Почесною 
Грамотою Черкаської обласної державної адміністрації Сагайдака Леоніда Олексійовича, завідувача відділу 

матеріально-господарського забезпечення за високі трудові досягнення, професіоналізм, вагомий внесок у справу 

збереження й популяризації Шевченківського меморіалу, забезпечення стабільної роботи Шевченківського 

національного заповідника в умовах воєнного стану та з нагоди Дня Української Державності. 
  

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Манжара Г.І., Костенко Н.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед Черкаською обласною державною адміністрацією щодо нагородження Почесною 

Грамотою Черкаської обласної державної адміністрації Пождеми Руслана Степановича, інженера-енергетика І 

категоріїШевченківського національного заповідника за вагомий внесок у справу збереження й популяризації 

Шевченківського меморіалу, активну громадянську позицію, захист державного суверенітету та територіальної 
цілісності України та з нагоди Дня Української Державності. 

  

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Сокур Л.А., Філіпович Т.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед Черкаською обласною радою та Черкаською обласною військовою адміністрацією 

щодо нагородження Почесною грамотою Черкаської обласної державної адміністрації і обласної ради завідувача 

науково-дослідного відділу охорони пам’яток історії, культури і природи Дзими Віти Василівни за високі трудові 

досягнення, вагомий внесок у справу збереження пам’яток історії, культури та природи, популяризацію 

Шевченківського меморіалу, забезпечення стабільної роботи Шевченківського національного заповідника в 

умовах воєнного стану та з нагоди Дня Української Державності. 
  

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Філіпович Т.І., Дзима В.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед Черкаською обласною радою щодо нагородження Почесною грамотою Черкаської 

обласної ради Костенко Наталії Іванівни, провідного фахівця із зв’язків з громадськістю Шевченківського 

національного заповідника за вагомий внесок у розвиток видавничої справи, популяризацію об’єктів, пов’язаних з 

життям і творчістю Тараса Шевченка, Шевченківського меморіалу, висвітленням діяльності Шевченківського 

національного заповідника в медіапросторі та з нагоди Дня незалежності України. 
  



ВИСТУПИЛИ: Манжара Г.І., Коваленко В.М., Філіпович Т.І., Дзима В.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед Черкаською обласною радою щодо нагородження Почесною Грамотою Черкаської 

обласної ради Батеровської Ірини Миколаївни, завідувача сектору зберігання науково-дослідного відділу фондової 

роботи Шевченківського національного заповідника за високі трудові досягнення, вагомий внесок у справу 

примноження та збереження музейного фондуУкраїни, популяризацію Шевченківського меморіалу та з нагоди 

Дня Незалежності України. 
  

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Філіпович Т.І., Манжара Г.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед Черкаською обласною радою щодо нагородження Почесною Грамотою Черкаської 

обласної ради Сіленко Любові Григорівни, завідувача сектору обліку науково-дослідного відділу фондової роботи 

Шевченківського національного заповідника за високі трудові досягнення, вагомий внесок у справу примноження 

та збереження музейного фондуУкраїни, популяризацію Шевченківського меморіалу та з нагоди Дня 

Незалежності України. 
  

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Манжара Г.І., Авраменко В.П., Сокур Л.А., Дзима В.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед Черкаською обласною радою щодо нагородження Почесною Грамотою Черкаської 

обласної ради Долгіч Надії Василівни, завідувачки сектору «Тарас Шевченко в житті і творчості» відділу наукових 

досліджень Шевченківського національного заповідника за високі трудові досягнення, наукову 
діяльність, вагомий внесок у справу збереження й популяризації Шевченківського меморіалу та з нагоди Дня 

Незалежності України. 
  

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Костенко Н.І., Сокур Л.А. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед Черкаською обласною військовою адміністрацією щодо нагородження Почесною 

Грамотою Черкаської обласної державної адміністрації Чулкової Тетяни Миколаївни, старшого наукового 

співробітника сектору експозиційно-виставкової роботи відділу наукових досліджень Шевченківського 

національного заповідника за високі трудові досягнення, вагомий внесок у справу збереження й популяризації 

Шевченківського меморіалу, забезпечення стабільної роботи Шевченківського національного заповідника в 

умовах воєнного стану та з нагоди Дня незалежності України. 
  

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Філіпович Т.І., Дзима В.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед Черкаською обласною військовою адміністрацією щодо нагородження Почесною 

грамотою Черкаської обласної державної адміністрації Ісаєвої Ольги Миколаївни, старшого наукового 

співробітника науково-дослідного відділу історико-краєзнавчих досліджень Шевченківського національного 



заповідника за високі трудові досягнення, розвиток краєзнавства, популяризацію історії рідного краю, видатних 

діячів Черкащини, Шевченківського меморіалу та з нагоди Дня незалежності України. 
  

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Костенко Н.І., Філіпович Т.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед Черкаською обласною військовою адміністрацією щодо нагородження Почесною 

Грамотою Черкаської обласної державної адміністрації Сокур Людмили Анатоліївни, ученого секретаря 

Шевченківського національного заповідника за високі трудові досягнення, вагомий внесок у справу збереження й 

популяризації Шевченківського меморіалу, забезпечення стабільної роботи Шевченківського національного 
заповідника в умовах воєнного стану та з нагоди Дня незалежності України. 

  

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Костенко Н.І., Філіпович Т.І., Сокур Л.А., Дзима В.В., Манжара Г.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед Черкаською обласною військовою адміністрацією щодо нагородження Почесною 

Грамотою Черкаської обласної державної адміністрації Коломієць Людмили Іванівни, музейного доглядача 

Шевченківського національного заповідника за високі трудові досягнення, вагомий внесок у справу збереження й 

популяризації Шевченківського меморіалу, забезпечення стабільної роботи Шевченківського національного 

заповідника в умовах воєнного стану та з нагоди Дня незалежності України. 
  

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Філіпович Т.І., Сокур Л.А., Дзима В.В., Манжара Г.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед Черкаською обласною радою щодо нагородження Почесною Грамотою Черкаської 

обласної ради Кардаша Юрія Анатолійовича, завідувача сектору інформаційно-екскурсійної роботи відділу 

культурно-освітньої роботи Шевченківського національного заповідника за високі трудові досягнення, вагомий 

внесок у справу збереження й популяризації Шевченківського меморіалу, забезпечення стабільної роботи 

Шевченківського національного заповідника в умовах воєнного стану та з нагоди Дня захисників України. 
  

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Дзима В.В., Манжара Г.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед Черкаською обласною радою щодо нагородження Почесною Грамотою Черкаської 

обласної ради Осипенко Таміли Володимирівни, провідного зберігача фондів науково-дослідного відділу фондової 

роботи Шевченківського національного заповідника за високі трудові досягнення, вагомий внесок у справу 

збереження й популяризації Шевченківського меморіалу, забезпечення стабільної роботи Шевченківського 

національного заповідника в умовах воєнного стану та з нагоди Дня н захисників України. 
  

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Дзима В.В., Манжара Г.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед Черкаською обласною радою щодо нагородження Почесною Грамотою Черкаської 

обласної ради Юрченко Ірини Костянтинівни, старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 



охорони пам’яток історії, культури та природи Шевченківського національного заповідника за високі трудові 

досягнення, вагомий внесок у справу охорони, збереження й популяризації Шевченківського меморіалу, 

забезпечення стабільної роботи Шевченківського національного заповідника в умовах воєнного стану та з нагоди 

Дня захисників України. 
  

ВИСТУПИЛИ: Сокур Л.А., Коваленко В.М., Дзима В.В., Манжара Г.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед Черкаською обласною військовою адміністрацією щодо нагородження Почесною 

Грамотою Черкаської обласної державної адміністрації Вакули Ірини Яківни, завідувача бібліотечно-
інформаційного відділу Шевченківського національного заповідника за високі трудові досягнення, 

професіоналізм, впровадження інтерактивних форм в роботу бібліотеки, охоплення широкої категорії населення, 

активну волонтерську діяльність та з нагоди Дня захисників України. 
  

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Дзима В.В., Манжара Г.І., Сокур Л.А. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед Черкаською обласною військовою адміністрацією щодо нагородження Почесною 

Грамотою Черкаської обласної державної адміністрації Миколенко Лариси Володимирівни, старшого наукового 

співробітника науково-дослідного відділу охорони пам’яток історії, культури та природи Шевченківського 

національного заповідника за високі трудові досягнення, вагомий внесок у справу охорони, збереження й 

популяризації Шевченківського меморіалу, забезпечення стабільної роботи Шевченківського національного 
заповідника в умовах воєнного стану та з нагоди Дня захисників України. 

  

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Філіпович Т.І., Манжара Г.І., Дзима В.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед Черкаською ОВА щодо нагородження Почесною Грамотою Черкаської обласної 

державної адміністрації Авраменко Валентини Петрівни, завідувача сектору «Історія Шевченкової могили» 

відділу наукових досліджень Шевченківського національного заповідника за високі трудові досягнення, вагомий 

внесок у справу збереження й популяризації Шевченківського меморіалу, забезпечення стабільної роботи 

Шевченківського національного заповідника в умовах воєнного стану та з нагоди Дня захисників України. 
  

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Філіпович Т.І., Манжара Г.І., Дзима В.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед Черкаською обласною військовою адміністрацією щодо нагородження Почесною 

Грамотою Черкаської обласної державної адміністрації Паламарчук Ірини Якимівни, старшого наукового 

співробітника сектору «Історія Шевченкової могили» відділу наукових досліджень Шевченківського 

національного заповідника за високі трудові досягнення, вагомий внесок у справу збереження й популяризації 

Шевченківського меморіалу, забезпечення стабільної роботи Шевченківського національного заповідника в 

умовах воєнного стану та з нагоди Дня захисників України. 
  



ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Філіпович Т.І., Манжара Г.І., Дзима В.В., Сокур Л.А. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед Управлінняосвіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації щодо 

нагородження Почесною Грамотою Управлінняосвіти і науки Черкаської обласної державної адміністраціїза 

багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, пошук інноваційних форм роботи з учнівською та 

студентською молоддю, активну волонтерську діяльність, вагомий особистий внесок у справу збереження й 

популяризації Шевченківського меморіалу, забезпечення стабільної роботи Шевченківського національного 

заповідника в умовах воєнного стану та з нагоди Дня Української Державності наступних працівників 

Шевченківського національного заповідника:  
 Вакули Ірини Яківни, завідувача бібліотечно-інформаційного відділу; 

 Сливи Валентини Віталіївни, бібліотекаря І категорії; 

 Кардаша Юрія Анатолійовича, завідувача сектору інформаційно-екскурсійної роботи; 

 Миколенко Лариси Володимирівни, старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

охорони пам’яток історії, культури і природи. 
  

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Філіпович Т.І., Манжара Г.І., Дзима В.В., Сокур Л.А., Костенко Н.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед Управлінням культури та охорони культурної спадщиниЧеркаської обласної 

державної адміністраціїщодо нагородження Почесною Грамотою Управліннякультури та охорони культурної 
спадщиниЧеркаської обласної державної адміністраціїза багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 

пошук інноваційних форм роботи з учнівською та студентською молоддю, активну волонтерську діяльність, 

вагомий особистий внесок у справу збереження й популяризації Шевченківського меморіалу, забезпечення 

стабільної роботи Шевченківського національного заповідника в умовах воєнного стану та з нагоди Дня 

Української Державності наступних працівників Шевченківського національного заповідника:  

 Басистої Ніни Михайлівни, старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу історико-

краєзнавчих досліджень; 

 Коломієць Людмили Іванівни, музейного доглядача; 

 Кулініч Лариси Володимирівни, музейного доглядача; 

 ПошиваникСвітлани Олексіївни, музейного доглядача; 
 Ткач Вікторії Олександрівни, помічника керівника; 

 Усова Володимира Вікторовича, головного інженера; 

 Учень Валентини Миколаївни, музейного доглядача; 

 Філіпович Тамари Іванівни, завідувача відділу культурно-освітньої роботи; 

 Ходацької Людмили Георгіївни, завідувача сектору роботи з персоналом; 

 Шеремет Тетяни Іванівни, музейного доглядача; 

 Шокуна Владислава Володимировича, наукового співробітника науково-дослідного відділу історико-

краєзнавчих досліджень. 
  



ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Філіпович Т.І., Манжара Г.І., Дзима В.В., Сокур Л.А., Костенко Н.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед Управлінням культури та охорони культурної спадщиниЧеркаської ОДА щодо 

нагородження Почесною Грамотою Управліннякультури та охорони культурної спадщиниЧеркаської обласної 

державної адміністраціїза багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, пошук інноваційних форм роботи 

з учнівською та студентською молоддю, активну волонтерську діяльність, вагомий особистий внесок у справу 

збереження й популяризації Шевченківського меморіалу, забезпечення стабільної роботи Шевченківського 

національного заповідника в умовах воєнного стану та з нагоди Дня незалежності України наступних працівників 

Шевченківського національного заповідника:  
 Ярмош Тетяни Володимирівни, старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу історико-

краєзнавчих досліджень; 

 Бойко Світлани Василівни, провідного бібліотекарябібліотечно-інформаційного відділу; 

 Яхімович Алли Володимирівни, старшого наукового співробітника відділу наукових досліджень; 

 Горбатюк Людмили Миколаївни, музейного доглядача; 

 Яхімовича Олександра Євгенійовича, провідного фахівця публічних закупівель;  

 Шербини Ольги Олександрівни, старшого касира квиткового; 

 Овсяніцької Валентини Степанівни, музейного доглядача; 

 Салюк Світлани Леонідівни, музейного доглядача; 
 Мітіної Людмили Володимирівни, музейного доглядача; 

 Штефан Наталії В’ячеславівни, музейного доглядача; 

 Іванової Олени Юріївни, музейного доглядача; 

 Дубової Світлани Петрівни, майстра зеленого господарства. 
  

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Філіпович Т.І., Манжара Г.І., Дзима В.В., Сокур Л.А., Костенко Н.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед Управлінням культури та охорони культурної спадщиниЧеркаської обласної 

державної адміністраціїщодо нагородження Почесною Грамотою Управліннякультури та охорони культурної 

спадщиниЧеркаської обласної державної адміністраціїза багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 

пошук інноваційних форм роботи з учнівською та студентською молоддю, активну волонтерську діяльність, 
вагомий особистий внесок у справу збереження й популяризації Шевченківського меморіалу, забезпечення 

стабільної роботи Шевченківського національного заповідника в умовах воєнного стану та з нагоди Дня 

захисників України й Дня українського козацтва наступних працівників Шевченківського національного 

заповідника:  

 Шкуниди Галини Антонівни, музейного доглядача; 

 Алексєєвої Наталії Михайлівни, музейного доглядача; 

 Мухіної Олени Андріївни, екскурсовода І категорії; 

 Кугно Раїси Олександрівни, екскурсовода І категорії; 



 Мироненко Валентини Василівни, фахівця з обліку ІІІ категорії; 

 Дяченко Людмили Михайлівни, бібліографа ІІ категорії. 
  

ВИСТУПИЛИ: Сокур Л.А., Коваленко В.М., Філіпович Т.І., Костенко Н.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед Канівським міським головою щодо нагородження нагородження Грамотою 

Канівського міського голови / Канівської міської радиза багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 

вагомий особистий внесок у справу збереження й популяризації Шевченківського меморіалу, забезпечення 

стабільної роботи Шевченківського національного заповідника в умовах воєнного стану, з нагоди Дня Української 
Державності та Дня незалежності України наступних працівників Шевченківського національного заповідника:  

 Воропай Віталіни Олексіївни, заступника головного бухгалтера; 

 Денисенко Тетяни Вікторівни, провідного бухгалтера; 

 Горьової Олени Олександрівни, старшого касира квиткового; 

 Прудкого Олександра Олексійовича, провідного бухгалтера; 

 Губенко Валентини Павлівни, організатора екскурсій І категорії; 

 Щербини Максима Анатолійовича, реставратора декоративних штукатурок і ліпних виробів;  

 Войтовського Віталія Івановича, реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів. 
  

ВИСТУПИЛИ: Сокур Л.А., Коваленко В.М., Філіпович Т.І., Костенко Н.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед в.о. генерального директора Шевченківського національного заповідника щодо 

нагородження Почесною Грамотою Шевченківського національного заповідника за сумлінну працю, 

професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу збереження й популяризації Шевченківського меморіалу, 

забезпечення стабільної роботи Шевченківського національного заповідника в умовах воєнного стану та з нагоди 

Дня Української Державності наступних працівників: 

 Войтовського Віталія Івановича, реставратора декоративних штукатурок і ліпних виробів; 

 Голуб Лідії Федорівни, прибиральниці території; 

 Гранатирка Богдана Віталійовича, наукового співробітника; 

 Горьової Олени Олександрівни, старшого касира квиткового; 
 Денисенко Тетяни Вікторівни, провідного бухгалтера; 

 Мітіної Тетяни Михайлівни, старшого наукового співробітника; 

 Прудкого Олександра Олексійовича, провідного бухгалтера; 

 Скорика Олександра Миколайовича, інженера з комп’ютерних систем; 

 Скоряка Ігоря Володимировича, інженера-теплотехніка; 

 Федько Тетяни Федорівни, прибиральниці території; 

 Щербини Максима Анатолійовича, реставратора декоративних штукатурок і ліпних виробів; 

 Ярмоленко Юлії Юріївни, екскурсовода. 
  



ВИСТУПИЛИ: Сокур Л.А., Коваленко В.М., Манжара Г.І., Костенко Н.І.  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед в.о. генерального директора Шевченківського національного заповідника щодо 

нагородження Почесною Грамотою Шевченківського національного заповідника за сумлінну працю, 

професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу збереження й популяризації Шевченківського меморіалу, 

забезпечення стабільної роботи Шевченківського національного заповідника в умовах воєнного стану та з нагоди 

Дня Української Державності наступних працівників: 

 Коваль Анни Олександрівни, провідного зберігача фондів; 

 Близнюка Олександра Андрійовича, провідного зберігача фондів. 
  

ВИСТУПИЛИ: Сокур Л.А., Коваленко В.М., Манжара Г.І., Костенко Н.І., Філіпович Т.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед в.о. генерального директора Шевченківського національного заповідника щодо 

нагородження Подякою Шевченківського національного заповідника за сумлінну працю, професіоналізм, вагомий 

особистий внесок у справу збереження й популяризації Шевченківського меморіалу, забезпечення стабільної 

роботи Шевченківського національного заповідника в умовах воєнного стану та з нагоди Дня Української 

Державності наступних працівників: 

 Павленка Анатолія Васильовича, тракториста; 

 Скороходька Володимира Миколайовича, робітника з благоустрою; 

 Білінської Ганни Олександрівни, музейного доглядача; 

 Приходько Ірини Володимирівни, музейного доглядача; 

 Литвиненко Світлани Михайлівни, прибиральниці службових приміщень. 
  

ВИСТУПИЛИ: Сокур Л.А., Коваленко В.М., Костенко Н.І., Філіпович Т.І.  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед в.о. генерального директора Шевченківського національного заповідника щодо 

нагородження Подякою Шевченківського національного заповідника за сумлінну працю, професіоналізм, вагомий 

особистий внесок у справу збереження й популяризації Шевченківського меморіалу, забезпечення стабільної 

роботи Шевченківського національного заповідника в умовах воєнного стану та з нагоди Дня Незалежності 

України: 

 Гуза Юрія Івановича, екскурсовода. 

                    

     
 



 


