
 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "____"_____________ 20__ року      №______ 

 

Про нагородження з нагоди  

265-ої річниці заснування міста 

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 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 міської ради від 21 листопада 2017 року 

№ 1231, враховуючи протокол комісії з питань почесних звань та нагород 

Виконавчого комітету Міської ради  міста Кропивницького, за вагомий 

особистий внесок у популяризацію і розвиток сфери освіти, культури, 

образотворчого мистецтва, фізичної культури та спорту, піднесення авторитету 

міста Кропивницького в Україні та за її межами, захист незалежності, 

суверенітету, територіальної цілісності держави, високу професійну 

майстерність, участь у будівництві соціально важливих для інфраструктури 

міста об’єктів  та з нагоди 265-ої річниці заснування 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 осіб згідно з додатком 1. 

 

2. Нагородити відзнакою міської ради та виконавчого комітету                         

м. Кропивницького „За заслуги” ІІ ступеня осіб згідно з додатком 2. 

 

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 А.Бондаренко. 

 

 

Міський голова                                                                   Андрій РАЙКОВИЧ  

 
 
 

 

Світлана Громко  24 39 87 

 
 



 

 Додаток 1 

 до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького                                                                                              

„___” ________ 20___ року № _____ 

  

СПИСОК 

осіб, нагороджених відзнакою міської ради 

та виконавчого комітету  м. Кропивницького 

„За заслуги” І ступеня 

 

БІЛЯВСЬКИЙ 

Анатолій Іванович 

 

- начальник дорожньої дільниці                

товариства  з обмеженою відповідальністю               

„КРОНОС – ЛІДЕР” 

 

БОНДАР  

Людмила Іванівна 

 

- директор дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) № 52 „Казковий” 

МОСІН 

Олександр Володимирович 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

РЕВЕНКО  

Валентина Григорівна 

 

- директор комунального закладу                       

„Музична школа № 2 ім. Ю. С. Мейтуса                        

міста Кропивницького”, заслужений 

працівник культури України 

 

ПАЛИВОДА 

Андрій Анатолійович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

 

 

 Начальник відділу кадрової роботи                     Світлана БАЛАКІРЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Додаток 2 

 до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького                                                                                              

„___” ________ 20___ року № _____ 
  

СПИСОК 

осіб, нагороджених відзнакою міської ради 

та виконавчого комітету  м. Кропивницького 

„За заслуги” ІІ ступеня 

 

АБРАМОВ 

Микола Анатолійович 

 

 

- електрозварник ручного зварювання 

товариства з обмеженою відповідальністю 

„КРОНОС – ЛІДЕР” 

ГОРОВИЙ  

Микола Миколайович 

- начальник дорожньої дільниці товариства                   

з обмеженою відповідальністю „КРОНОС – 

ЛІДЕР” 

 

ЖИЛА  

Андрій Станіславович  

- директор товариства з обмеженою 

відповідальністю „КРОНОС – ЛІДЕР” 

 

ПОБЕРЕЖЕЦЬ 

Микола Йосипович 

 

 

- тренер-викладач зі скелелазіння 

комунального закладу „Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 1 міської ради” 

ПОТЄЄВ  

Олександр Вікторович 

  

- бетоняр товариства з обмеженою 

відповідальністю „КРОНОС – ЛІДЕР” 

СВІРІДОВ 

Олександр Ігорович 

 

 

- заступник командира 4-го загону                                

з повітряно-десантної підготовки                       

3-го окремого полку спеціального 

призначення імені князя Святослава 

Хороброго 

 

ЧЕРЕДНІЧЕНКО 

 Наталя Юріївна 

 

 

- директор комунального закладу „Навчально-

виховне об’єднання І-ІІІ ступенів „Науковий 

ліцей Міської ради міста Кропивницького” 

ШАПОВАЛОВ 

Анатолій Гаврилович 

 

- художник-живописець, член Національної 

Спілки художників України 

ШАПОВАЛОВ 

Сергій Гаврилович 

 

- художник-живописець, член Національної 

Спілки художників України, заслужений 

художник України 

 

 

Начальник відділу кадрової роботи                       Світлана БАЛАКІРЄВА 

 


