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Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від 25 грудня 2014 року         № 637 

 
 
Про встановлення меморіальних 
дошок 
 
 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 10 п. «б»     
ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 
до Положення про порядок найменування (перейменування) об’єктів міської 
топоніміки, увічнення пам’яті діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у 
м. Кіровограді, затвердженого рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 18 серпня 2000 року № 1025, розглянувши 
клопотання управління освіти Кіровоградської міської ради та 
територіального медичного об’єднання «Центр екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф у Кіровоградській області» виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради  
 
 

В И Р І Ш И В: 
 

Дозволити управлінню освіти Кіровоградської міської ради та 
територіальному медичному об’єднанню «Центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області» встановити 
меморіальні дошки загиблим в зоні бойових дій учасникам 
антитерористичної операції на фасадах загальноосвітніх закладів міста згідно 
з додатком. 

 
 
 

Секретар міської ради       І.Марковський 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Роздорожній 24 25 70 

 



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
25 грудня 2014 
№ 637 

 

Список  
загальноосвітніх закладів міста для розміщення 

меморіальних дошок загиблим в зоні бойових дій учасникам 
антитерористичної операції 

 

 Комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання природничо-
економіко-правовий ліцей-спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 - 
позашкільний центр» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 
- Власенко Юрій Олександрович; 
 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області - Волохов Олексій Олегович; 
 Комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 18 - дошкільний навчальний заклад - центр дитячої та 
юнацької творчості «Надія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області - Бульдович Сергій Анатолійович; 
 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області - Паршутін Олег Володимирович; 
 Комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 24 - центр дитячої та 
юнацької творчості «Оберіг» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області - Горовенко Ігор Сергійович; 
 Комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 24 - центр дитячої та 
юнацької творчості «Оберіг» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області - Романов Федір Анатолійович; 
 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30 Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області - Придатко Дмитро Миколайович; 
 Комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними 
класами, центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області» - Черноморченко Ярослав 
Олександрович; 
 Комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними 
класами, центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області» - Котовий Сергій Феліксович; 
 Комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними 
класами, центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області» - Хрипунов Сергій Всеволодович; 
 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 35 Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області - Кондаков Олександр Володимирович. 
 
Начальник відділу культури і туризму     А.Назарець 


