
У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від «13»  вересня 2016 року                                                                      № 476 

 

 
Про нагородження відзнаками 
виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради „За заслуги” І та ІІ ступенів 
 

Керуючись ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Положенням про відзнаку виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради „За заслуги”, затвердженим рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 22 березня 2005 року № 360, враховуючи 
протоколи комісії з питань почесних звань та нагород виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради, за особливі заслуги перед містом, територіальною 
громадою, особистий внесок у розвиток соціально-економічної сфери міста, 
активну громадську позицію та з нагоди Дня міста  виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Нагородити відзнаками виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради “За заслуги” І ступеня осіб згідно з додатком 1. 

 2. Нагородити відзнаками виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради “За заслуги” ІI ступеня осіб згідно з додатком 2. 

3. Нагородження відзнаками виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради “За заслуги” І та ІІ ступенів провести в урочистій обстановці.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 
справами виконавчого комітету міської ради Бондаренко А.В. 

 
 
Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

 
                О. Мосін 

 

 

 

Бойко 24 35 69 



   

 Додаток 1 
  до рішення виконавчого комітету  

Кіровоградської міської ради 
„ 13” вересня 2016 
№ 476 

   

 
Список осіб, 

нагороджених відзнаками виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради 

„За заслуги” І ступеня 
 
Вітряченко                      -           фізична особа-підприємець   
Леонід Борисович 
 

Самиляк                           - 
Тамара Сергіївна  

 директор товариства з обмеженою 
відповідальністю «Імекс-ЛТД» 

 
Спінул                             - 
Олена Миколаївна 

  керівник  народного  ансамблю бального  танцю 
«Конвалія» 

 

Начальник відділу кадрової роботи                                                 С. Балакірєва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Додаток 2 
  до рішення виконавчого комітету  

Кіровоградської міської ради 
„13” вересня 2016 
№ 476 

   
 

Список осіб, 
нагороджених відзнаками виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради 

„За заслуги” ІІ ступеня 
 
Бойко                                      -      тренер-викладач    з   бейсболу    комунального  
Олег Миколайович                       закладу   „Кіровоградська обласна школа вищої   
                                                        спортивної майстерності”                                                  
 

Гуденко                                   - 
Роман Володимирович  
 
 

Дубівка                                    -         
Георгій Георгійович    
 
 
 
 

Мунтян                                      -   
Андрій Михайлович   
  
Мусієнко                                  -
Володимир Олександрович 
 
 

Семенюк                                  -      
Олег Анатолійович 
 
 
 

Станкевич                                -  
Наталія Василівна      
 
 
 
 
 
 

  

молодший сержант військової частини  –  
польова   пошта  В 2336   
 
 

тренер-викладач з шахів комунального 
закладу  „Комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа  № 1 Кіровоградської міської 
ради” 
 

майор військової  частини – польова пошта  
В 2336  
 

директор товариства з обмеженою 
відповідальністю «Кіровоградський 
інструментальний завод «ЛЕЗО» 
 

ректор Кіровоградського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, доктор філологічних наук, 
професор 
  

директор комунального закладу «Навчально-
виховне об’єднання – «Спеціальна 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 1 – 
дошкільний навчальний заклад 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» 
 
 

Начальник відділу кадрової роботи                                                 С. Балакірєва 


