
 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від  11  вересня  2018  року                                  №  441 

 

м. Кропивницький 
 

Про нагородження 

з нагоди Дня міста 

 

Керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 59 Закону України                    

„Про місцеве самоврядування в Україні”, Положенням про відзнаку міської 

ради та виконавчого комітету м. Кропивницького „За заслуги”                                    

І, ІІ ступенів, затвердженим рішенням Кіровоградської міської ради                          

від 21 листопада 2017 року № 1231, враховуючи протоколи комісії                                     

з питань почесних звань та нагород Виконавчого комітету                                 

Міської ради  міста Кропивницького, за особистий внесок у популяризацію                            

і розвиток фізичної культури та спорту, вищої освіти і науки, музичного 

мистецтва, розвиток соціально-економічної сфери, піднесення авторитету 

міста Кропивницького в Україні та за її межами, високу професійну 

майстерність, активну громадську позицію та з нагоди Дня міста Виконавчий 

комітет Міської ради міста Кропивницького  
 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Нагородити відзнакою міської ради та виконавчого комітету                         

м. Кропивницького „За заслуги” І ступеня Білоуса Олександра 

Миколайовича, декана факультету іноземних мов Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 

Заслуженого працівника освіти України, кандидата філологічних наук, 

професора. 

2. Нагородити відзнакою міської ради та виконавчого комітету                         

м. Кропивницького „За заслуги” ІІ ступеня осіб згідно з додатком. 

3. Нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету                         

м. Кропивницького „За заслуги” І, ІІ ступенів провести в урочистій 

обстановці.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Бондаренко А.В. 

 

Міський голова                                                                               А.Райкович 

 

Громко  24 39 87 



 

 

 Додаток  

 до рішення Виконавчого  

комітету Міської ради  

міста Кропивницького                                                                                              

11  вересня  2018  

№  441 

  

 

СПИСОК 

осіб, нагороджених відзнакою міської ради 

та виконавчого комітету  м. Кропивницького 

„За заслуги” ІІ ступеня 
 

Ківа 

Тетяна Вікторівна 

  

- фізична особа-підприємець 

Корсунова-Трибіненко 

Наталія Вікторівна 

- викладач класу вокально-хорових дисциплін, 

завідувачка вокально-хоровим відділом 

комунального закладу „Музична школа № 2 

ім. Ю. С. Мейтуса міста Кропивницького” 

 

Кузніцова 

Олена Анатоліївна  
- тренер-викладач з плавання комунального 

закладу „Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1 Кіровоградської 

міської ради”, Заслужений працівник 

фізичної культури і спорту України  

 

Хилобокова 

Наталія Юріївна  
- викладач класу скрипки комунального 

закладу вищої освіти „Кіровоградський 

музичний коледж”, Заслужений діяч 

мистецтв України 

 

 

 

Начальник відділу кадрової роботи                                                  С. Балакірєва 


