
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 
 

від 12 вересня 2013 року                                                                         № 481 
 
 
Про нагородження відзнаками 
з нагоди Дня міста Кіровограда 
 

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 
протокол 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. Нагородити за особистий внесок у розвиток соціально-економічної 

сфери міста, високий професіоналізм, активну громадську позицію та                          
з нагоди Дня міста Кіровограда: 

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

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

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 
справами виконавчого комітету міської ради Єльчанінову Л.Г. 

 
 
 
Міський голова              О.Саінсус 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рожко  24 35 69 
 
 



 
   Додаток 1 
  до рішення виконавчого комітету  

Кіровоградської міської ради 
12 вересня 2013 
№ 481 

   
Список  

осіб, нагороджених відзнаками виконавчого  
комітету Кіровоградської міської ради  

“ За заслуги” І ступеня 
 

Коса  
Сергій 
Анатолійович 
 

- заступник начальника міського відділу - начальник 
міліції громадської безпеки Кіровоградського 
міського відділу УМВС України в області 
підполковник міліції 
 

Терещенко  
Ірина Іванівна 

- заслужений майстер спорту України з плавання 
серед спортсменів з вадами слуху, чемпіонка 
України, Європи і світу, дворазова срібна та 
триразова бронзова призерка Дефлімпійських ігор 
2013 року 

 
Товста 
Анна Ігорівна  

- заслужений майстер спорту України з плавання 
серед спортсменів з вадами слуху, чемпіонка 
України та Європи, чотириразова срібна та 
дворазова бронзова призерка Дефлімпійських ігор 
2013 року 

 
 
 

Т.в.о. начальника  
відділу кадрової роботи  

  
Л.Трубчанінова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Додаток 2 
  до рішення виконавчого комітету  

Кіровоградської міської ради 
12 вересня 2013 
№ 481 

   
Список  

осіб, нагороджених відзнаками виконавчого  
комітету Кіровоградської міської ради  

“ За заслуги” ІІ ступеня 
 

Водяницький  
Михайло Федорович 
 

- начальник організаційного відділу 
Кіровоградського обласного центру з 
фізичної культури та спорту інвалідів 
“ Інваспорт”, кандидат у майстри спорту 
СРСР, бронзовий призер чемпіонату УРСР               
з футболу  
 

Грач  
Тамара Іванівна  

- заступник головного лікаря з медичної 
частини пологового будинку № 1                              
м. Кіровограда 
 

Михальченко  
Олександр Іванович 
 

- лікар-хірург Кіровоградської обласної 
лікарні 

Отян  
Валентина Іванівна  

- завідувач дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) № 68 “Золота рибка” 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 
 

Тимків  
Світлана Іванівна 

- директор Кіровоградської міської 
централізованої бібліотечної системи 
 

Тетеревятникова  
Тетяна Сергіївна  

- заслужений майстер спорту України                        
з таеквандо (ІТФ), чемпіонка світу                      
2013 року, багаторазова призерка 
чемпіонатів Європи, член збірної команди 
України 

 
 

Т.в.о. начальника  
відділу кадрової роботи  

  
Л.Трубчанінова 

 
 

 


