
Звіт відділу кадрової роботи про виконання Програми фінансового 

забезпечення нагородження відзнаками Кіровоградської міської ради та 

виконавчого комітету на 2017 рік  
 

На виконання заходів, передбачених Програмою фінансового 

забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого 

комітету, в 2017 році використано 189,3 грн., у тому числі по загальному  

фонду- 117,9  тис. грн. та спеціальному фонду – 71,4  тис. грн.  

У 2017 році забезпечено виготовлення: комплекту атрибутів звання 

„Почесний громадянин міста” на суму 35,4 тис. грн.  Комплектів атрибутів 

відзнак виконавчого комітету міської ради „За заслуги” І ступеня на суму 

36,0 тис. грн., атрибутів відзнак виконавчого комітету  міської ради „За 

заслуги” ІІ ступеня на суму 12,5 тис. грн.,  Почесних грамот, Грамот, та 

Подяк міської ради та виконавчого комітету на суму 26,2 тис.грн, цінних 

подарунків (годинники наручні,  настінні та настільні) з символікою міста 

на суму 22,2 тис. грн. Виплачено грошову винагороду до Почесних грамот 

міської ради та виконавчого комітету особам  та  колективам на суму 48,7 

тис. грн.    
 

 

 
         

Звання “Почесний громадянин міста Кропивницького” присвоєно 

спортсменці відділення інваспорту комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Кіровоградської міської ради», 

заслуженому майстру спорту України з плавання серед спортсменів  з 

ураженням опорно-рухового апарату, спортсменці-інструктору штатної 

збірної команди України, багаторазовій чемпіонці України з плавання, 11-

разовій чемпіонці Європи, 7-разовій чемпіонці світу, 5-разовій призерці двох 



Паралімпійських ігор, 9-разовій рекордсменці Європи, 14 – разовій 

рекордсменці світу  Свідерській Ользі Михайлівні.  

 
 

У 2017 році були вручені відзнаки міської ради та виконавчого комітету                                          

„За заслуги” І та ІІ ступенів 11 особам , Почесні грамоти, Грамоти, Подяки та 

цінні подарунки 420 особам та 27 колективам  з нагоди державних свят: 

Дня соборності, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав, Міжнародного жіночого дня, Дня незалежності, Дня міста, Дня 

пам’яті  героїв Крут та з нагоди професійних свят: Дня працівників 

житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення, 

Дня Служби безпеки України, Дня архітектури України, Дня працівників 

торгівлі, Дня Національної поліції України, Дня будівельника та інших. 

Крім того у 2017 році Почесними грамотами міської ради та 

виконавчого комітету з врученням грошової винагороди були нагородженні 

трудові колективи: приватного акціонерного товариства «Швейна фабрика 

«Зорянка» з нагоди 95-річчя, Державного підприємства „Кіровоградський 

ремонтний завод” з нагоди 90 –річчя, оркестру 3-го окремого полку 

спеціального призначення, пологового будинку № 1 та дошкільного 

начального закладу (ясла-садок) № 52 «Казковий». 

 

 
 



 
 

 
 

Начальник відділу кадрової роботи                                                 С.Балакірєва 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


