
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 
 

від  17  вересня  2012  року                                                                          №  758 
 
 
 
Про нагородження відзнаками 
виконавчого комітету Кіровоградської   
міської ради "За заслуги" 
 

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, за особистий внесок у популяризацію                            
і розвиток фізичної культури та спорту, досягнення високих результатів                       
у міжнародних спортивних змаганнях, активну громадську позицію                            
та  з нагоди Дня міста Кіровограда, 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; 
відзнакою виконавчого комітету Кіровоградської міської ради "За 

заслуги" ІІ ступеня Іонова Олексія Миколайовича, гравця футбольного клубу 
"Зірка" Кіровоград у 1965 – 1977 роках, володаря Кубку України з футболу 
1975 року, члена Кіровоградської міської організації ветеранів фізичної 
культури, спорту і війни. 

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 
  до рішення виконавчого комітету  

Кіровоградської міської ради 
17  вересня  2012  року 
№  758 

   
 

Список  
осіб, нагороджених відзнаками виконавчого  

комітету Кіровоградської міської ради  
"За заслуги" І ступеня 

 
 

Зінов'єв 
Євген Вікторович 
 

- член збірної команди України з футболу серед 
спортсменів-інвалідів з ураженням опорно-
рухового апарату, срібний призер                           
XIV Паралімпійських Ігор 2012 року, чемпіон 
України 
 

Мисник 
Анастасія Миколаївна 

 

- срібна призерка XIV Паралімпійських Ігор та 
призерка чемпіонату Європи 2012 року, член 
збірної команди України з легкої атлетики 
серед спортсменів з розумовими вадами, 
майстер спорту України з легкої атлетики 
серед спортсменів-інвалідів 

 
 
 

Начальник відділу кадрової роботи   С. Балакірєва 
 


