
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 
 

від  28  травня  2013 року                                                                           №  284 
 
 

Про затвердження складу комісії  
з питань почесних звань та нагород  
виконавчого комітету Кіровоградської  
міської ради в новій редакції 

 
Керуючись ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування                 

в Україні", Положенням про комісію з питань почесних звань та                   
нагород виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, затвердженим 
рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 06 червня 
2006 року № 602, враховуючи зміни у персональному складі апарату міської 
ради та її виконавчого комітету, а також перейменування посад членів комісії 
з питань почесних звань та нагород виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В : 

 
1. Затвердити склад комісії з питань почесних звань та нагород 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради в новій редакції згідно з 
додатком. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 17 лютого 2011 року № 198 "Про 
затвердження складу комісії з питань почесних звань та нагород виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради в новій редакції". 
 
 
 
Міський голова               О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рожко  24 35 69 



 

  Додаток 
  до рішення виконавчого комітету  

Кіровоградської міської ради 
28 травня 2013   
№ 284 

 
 

СКЛАД 
комісії з питань почесних звань та нагород  

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
 

Голова комісії 
Каніщев 
Володимир Миколайович 

- перший заступник міського голови 

 
Заступник голови комісії 

Єльчанінова 
Лідія Георгіївна 

- керуючий справами виконавчого комітету 
міської ради  

 
Секретар комісії 

Балакірєва 
Світлана Миколаївна 

- начальник відділу кадрової роботи  
Кіровоградської міської ради 

 
Члени комісії: 

Борисова                                    
Маргарита Миколаївна 

 

- заступник директора з навчально-виховної 
роботи навчально-виховного комплексу 
"Кіровоградський колегіум-спеціалізований 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів–дошкільний 
навчальний заклад–центр естетичного 
виховання" Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області (за погодженням) 
 

Козлова                                      
Лариса Григорівна 
 

- голова Кіровоградської обласної організації 
профспілки працівників охорони здоров’я 
України (за погодженням) 
 

Краснокутський                        
Олег Володимирович  

- директор Кіровоградського міського центру 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 
депутат Кіровоградської міської ради (за 
погодженням) 
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Куценко                                     
Олександр Григорович 

- начальник відділу фізичної культури та спорту  
Кіровоградської міської ради 
 

Назаренко                                  
Анатолій Андрійович 
 

- начальник відділу правого забезпечення 
юридичного управління Кіровоградської 
міської ради  
 

Назарець 
Анна Федорівна 

- начальник відділу культури і туризму 
Кіровоградської міської ради 
 

Смірнова 
Тетяна Феофанівна 
 

- директор по соціально-побутовому розвитку 
публічного акціонерного товариства "Науково-
виробниче підприємство "Радій" м. Кіровограда 
(за погодженням) 
 

Тітов 
Юрій Олександрович  

- генеральний директор приватного акціонерного 
товариства "Гідросила ГРУП" м. Кіровограда, 
депутат Кіровоградської міської ради (за 
погодженням) 
 

Черновол 
Михайло Іванович 

- ректор Кіровоградського національного 
технічного університету, депутат 
Кіровоградської обласної ради (за 
погодженням) 
 

Шаповалова 
Валентина Федорівна 
 

- перший секретар Кіровоградського міського 
комітету Комуністичної партії України, депутат 
Кіровоградської міської ради (за погодженням)  
 

Юрченко  
Іван Афанасійович 

- голова правління - генеральний директор 
публічного акціонерного товариства 
"Гідросила" м. Кіровограда, депутат 
Кіровоградської міської ради (за погодженням) 

 
 
 
Начальник відділу кадрової роботи      С.Балакірєва 

 
 
 
 
 


