УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьомого скликання
восьма сесія

РІШЕННЯ
21.07.2016

№8

Про присвоєння звання
«Почесний громадянин
Запорізького району»
Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», рішенням районної ради від 12.10.2011 № 10 «Про затвердження
«Положення про звання «Почесний громадянин Запорізького району», зі
змінами та доповненнями, розглянувши подання голови Запорізької
райдержадміністрації Васюка А.Г., Долинського сільського голови
Федчука Б.М. та Кушугумського селищного голови Загребельної Г.О.,
враховуючи видатний внесок у розвиток Запорізького району та в знак
великої поваги до їх діяльності, Запорізька районна рада ВИРІШИЛА:
1. Присвоїти звання «Почесний громадянин Запорізького району»
Бідняку Григорію Степановичу, 12.04.1921 р.н., що мешкає за адресою:
Запорізька область, Запорізький район, с. Високогірне, вул. Садова, буд. 10.
2. Присвоїти звання «Почесний громадянин Запорізького району»
Дуброву Борису Федоровичу, 20.10.1933, що мешкає за адресою: Запорізька
область, Запорізький район, с. Долинське, вул. Центральна, буд.63.
3. Присвоїти звання «Почесний громадянин Запорізького району»
Приходченко Ользі Іванівні, 02.05.1960, що мешкає за адресою: Запорізька
область, Запорізький район, смт. Кушугум, вул. Партизанська, буд.59, кв. 2.
4. Присвоїти звання «Почесний громадянин Запорізького району»
Мєшкову Володимиру Борисовичу, 08.07.1956, що мешкає за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Дегтярьова, буд. 8, кв. 54.
5. Вручити Почесним громадянам Запорізького району Бідняку
Григорію Степановичу, Дуброву Борису Федоровичу, Приходченко Ользі
Іванівні, Мєшкову Володимиру Борисовичу нагрудний знак «Почесний
громадянин Запорізького району».

6. Надати Бідняку Григорію Степановичу, Дуброву Борису
Федоровичу, Приходченко Ользі Іванівні одноразову грошову винагороду у
розмірі 200 гривень.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту.

Голова ради

А.М. Шевчишин

ПОДАННЯ
на присвоєння звання «Почесний громадянин Запорізького району»
Бідняку Григорію Степановичу
Бідняк Григорій Степанович народився 12 квітня 1921 року в селі
Городище Нікопольського району Дніпропетровської області.
Закінчив Агролісомелеаративний технікум.
Бідняк Григорій Степанович учасник бойових дій , інвалід І групи Другої
Світової війни, пройшов війну з першого до останнього дня, пережив
блокадний Ленінград, полковник запасу.
За воєнні заслуги нагороджений :
- орденом Отечественной Войны 2-рой степени;
- орденом Червоної Зірки ;
- знак Ветеран Волховського фронту - учасник битви за Ленінград 41-44
р.;
- медаллю Жукова « За оборону Ленінграду»;
- медаллю « За оборону Советского Заполярья»;
- медаллю « За взятие Берлина»;
- медаллю «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне
1941-1945гг.» ;
- медаллю « За бойові заслуги» 1946р.
- ювілейними медалями 40,50, 60,70 роки Збройних сил СРСР;
- медаллю « В пам’ять 250 – річчя Ленінграду»;
- ювілейними медалями 20,40 – річчю Перемоги у ВВв;
- медаллю « В память 300 летия Санкт – Петербурга»
У 1950 році розпочав свою трудову діяльність в Новополтавському
плодорозсадницькому завгоспі м. Нікополь , директором.
З 1966 року працював керівником плодорозсадника « Запорізький» сща Високогірне , обіймав цю посаду 11 років. Завдяки вмілому керівництву
Григорія Степановича господарство працювало на госпрозрахунку, успішно
виконувало виробничі й фінансові зобов’язання , у повному обсязі
розраховувалося з людьми й державою . За рахунок фонду накопичення й
розвитку , своїми силами , без допомоги держави , працівники радгоспу
збудували село, забезпечивши працюючих житлом. Господарство, яким
керував Григорій Степанович, збудувало дитсадок , початкову школу,
магазин , пошту, їдальню , лазню , контору, склад міндобрив, склади для
зберігання продукції , зрошувальну мережу для садів і плодорозсадника,
водопроводи питної і технічної води для населення, придбали автобус, яким
населення користувалося безкоштовно.
Бідняк Григорій Степанович біля трьох десятиліть пропрацював
головним агрономом радгоспу. Вклав душу у вирощування саджанців, садів,
зернових , городини. Завдяки його наполегливості , знанням і вмінню ,
саджанці , вирощені у плодорозсаднику користувалися попитом не тільки в
області , а й колишньому Радянському Союзі. Вагонами відправляли
саджанці черешні до Німеччини. У 1971 році освоїв нову технологію
вирощування плодових саджанців методом настільного зимового щеплення.
Радгосп став першим у цьому і зміг додатково вирощувати до 200 тисяч
саджанців у рік. Перейняти досвід приїздили спеціалісти ближнього

зарубіжжя. Колектив виборював найвищі відзнаки і призи Виставки
досягнень народного господарства, перехідні прапори.
За професійну та активну громадську діяльність, значний внесок у
розвиток території , Бідняк Григорій Степанович був нагороджений :
- орденом « Богдана Хмельницького»;
- медаллю « За трудовую доблесть»;
Бідняк Григорій Степанович користується заслуженим авторитетом і
повагою серед людей .

Сільський голова

Б.М.Федчук

ПОДАННЯ
на присвоєння звання «Почесний громадянин Запорізького району»
Дуброву Борису Федоровичу
Дубров Борис Федорович народився 20 жовтня 1933 року в селі
Кисличувата Томаківського району Дніпропетровської області.
Закінчив Нагайський совхозтехнікум за спеціальністю агроном.
З 1949 року працював
на заводі « Мельмашстрой» у м.
Дніпропетровську.
З 1952 по 1955 рік служив радистом в лавах Радянської Армії.
З 1955року розпочав свою трудову діяльність у сфері сільського
господарства на нивах колишнього колгоспу « Дружба» . Працював
бригадиром дільнично – польової бригади , агрономом , 19 років - головним
агрономом .
З серпня 1992 року по 1996 рік обіймав посаду голови колгоспу
«Дружба».
За період перебування на посаді голови колгоспу «Дружба»,
господарство досягло високих результатів зі збору врожаю пшениці,
соняшнику, інших технічних культур , розвивалася тваринницька галузь.
Завдяки вмілому керівництву Бориса Федоровича , в селі швидкими
темпами розбудовувалася соціальна сфера, проводилася
газифікація,
асфальтування доріг.
Організаторський і управлінський досвід Бориса Федоровича , нестандартні
підходи до праці приводили до ефективного розв’язання соціальних
проблем. У центрі усіх його справ завжди залишалася людина, з її життєвими
потребами, надіями і сподіваннями.
За професійну та активну громадську діяльність, значний внесок у
розвиток території , був обраний делегатом четвертого Всесоюзного з’їзду
колгоспників у березні 1988 року. Нагороджений бронзовою медаллю
Виставки досягнень народного господарства СРСР і медаллю « Ветеран
праці». Крім того двічі нагороджений медаллю « За доблесну працю»,
орденом « Знак пошани» , ювілейними медалями до 50-річчя та 60-річчя
Перемоги. Має грамоти і подяки від Запорізької обласної ради та Запорізької
райдержадміністрації.
Неодноразово обирався депутатом Долинської сільської ради, членом
виконкому Долинської сільської ради.
Дубров Борис Федорович користується заслуженим авторитетом і
повагою у мешканців району, приймає активну участь в громадському житті.

Сільський голова

Б.М.Федчук

ПОДАННЯ
про присвоєння звання «Почесний громадянин Запорізького району»
Приходченко Ользі Іванівні
Приходченко Ольга Іванівна народилася 02 травня 1960 року у сім’ї
робітників у місті Запоріжжя.
Громадянка України.
З 1981 по 1987 рік навчалася у Запорізькому державному медичному
інституті, спеціальність «лікувальна справа», кваліфікація «лікар-терапевт».
Освіта вища.
З 1987 року по 1988 рік працювала лікарем-інтерном в Андижанській
державній клінічній лікарні м.Андижан республіки Узбекістан.
З 1988 року по 1997 рік – завідуюча полікліничним відділенням
Кушугумської міської лікарні.
З 1997 року по теперішній час – займає посаду головного лікаря
Кушугумської міської поліклініки. Має вищу кваліфікаційну категорію по
організації охорони здоров’я.
Приходченко О.І.. неодноразово обиралася депутатом районної та
селищної рад. На сьогоднішній день є депутатом Кушугумської селищної
ради сьомого скликання.
Приходченко Ольга Іванівна користується заслуженим авторитетом і
повагою у мешканців селища.
Приходченко О.І. всю свою трудову діяльність присвятила служінню
людям та розвитку Запорізького краю .

Селищний голова

Г.О. Загребельна

ПОДАННЯ
про присвоєння почесного звання «Почесний громадянин Запорізького
району» Мєшкову Володимиру Борисовичу
Мєшков Володимир Борисович
народився 08.07.1956 в
смт. Комишуваха Оріхівського району Запорізької області.
Почав трудову діяльність у 1979 році після закінчення Запорізького
державного медичного інституту на посаді лікаря – інтерна Запорізької 5-ої
міської лікарні. З 1980 року після закінчення інтернатури по теперішній час
працює в КЗ «Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної
ради Запорізької області, лікарем хірургом, а з 1984 року займає посаду
завідуючого хірургічним відділенням.
Має високу теоретичну та практичну підготовку, ділові та професійні
якості. Володіє усіма методами оперативних втручань в екстреній і плановій
хірургії, впроваджує нові методики і наукові розробки в повсякденній
практиці.
Приділяє велику увагу кваліфікованому наданню хірургічної допомоги
населенню Запорізького району під час планових консультативних виїздів.
Мєшков В.Б. постійно турбується про оснащення хірургічної служби
передовим медичним обладнанням та інструментарієм.
З 1999 року має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності
хірургія та постійно підвищує професійний рівень на курсах підвищення
кваліфікації.
За багаторічну, сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток медичної
галузі, професійну майстерність неодноразово оголошувалися подяки.
Нагороджений: у 1990 році значком „Відмінник охорони здоров’я”;
Почесною грамотою і нагрудним знаком Запорізького обласного управління
охорони здоров’я і обкому профспілок медичних працівників та
Департаменту охорони здоров’я.

Керівник апарату
райдержадміністрації

В.О.Макущенко

