
 

 

   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від 13 липня 2021 року                 № 399 

 

 

Про затвердження складу 

комісії з питань нагородження 

Кропивницької міської ради 

у новій редакції 

 

Керуючись статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування                   

в Україні”, Положенням про комісію з питань нагородження  Кропивницької 

міської ради, затвердженим рішенням Виконавчого комітету                                                       

Кропивницької міської ради від 09 лютого 2021 року № 64, враховуючи                         

кадрові зміни у виконавчих органах міської ради, лист Подільської та 

Фортечної районних у місті Кропивницькому рад від 16 червня 2021 року                                 

№ 707/01-32/05-1, № 1-17/122/1, Виконавчий комітет Кропивницької міської 

ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Затвердити склад комісії з питань нагородження Кропивницької 

міської ради у новій редакції згідно з додатком. 

 

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 рішення Виконавчого 

комітету Кропивницької міської ради від 09 лютого 2021 року № 64 „Про 

комісію з питань нагородження Кропивницької міської ради”. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                               Олег КОЛЮКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Світлана Пахолівецька 35 83 81 



 

Додаток 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької  міської ради 

13 липня 2021 року  № 399 
 

СКЛАД 

комісії з питань нагородження 

Кропивницької міської ради 

 

Голова комісії 

 

БАЛАКІРЄВА 

Світлана Миколаївна 

- керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

   

Заступник голови комісії 

 

МАГЕР 

Наталія Іванівна 

- начальник управління персоналу 

Секретар комісії 

 

ПАХОЛІВЕЦЬКА 

Світлана Євгенівна 

- головний спеціаліст відділу з питань 

нагороджень управління персоналу 

Члени комісії: 

 

БЕБКО 

Вадим Васильович 

- начальник відділу сім’ї та молоді  

управління молоді та спорту 

 

ВЕЛИЧКО 

Олександр Григорович 

- заступник голови громадської спілки „Рада 

учасників бойових дій, інвалідів війни, 

членів сімей загиблих та волонтерів 

„Патріот” 

 

ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ 

Віктор Олександрович 

 

- голова Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради 

  

КОЛТУНОВА 

Катерина Сергіївна 

- член громадської організації „Серця 

матерів та ветеранів війни 

Кропивницького”, координатор 

громадського простору, депутат міської 

ради 

 

КОСТЕНКО                              

Лариса Давидівна 

- начальник управління освіти 
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МОРОЗ 

Ольга Андріївна 

- завідувач амбулаторії комунального 

некомерційного підприємства „Центр 

первинної медико-санітарної допомоги №1 

міста Кропивницького” Кропивницької 

міської ради, депутат міської ради 

 

НАЗАРЕЦЬ                                            

Анна Федорівна 

 

- начальник управління культури і туризму 

САМИЛЯК 

Тамара Сергіївна 

- директор товариства з обмеженою 

відповідальністю „Імекс ЛТД”, голова 

правління громадської організації „Спілка 

підприємців Кіровоградської області” 

  

СМАГЛЮК 

Марина Олександрівна 

 

- начальник юридичного управління 

СТЕЦЮК 

Володимир Нилович 

- голова Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради 

  

ЯКУНІН 

Сергій Володимирович 

- начальник відділу по роботі із засобами 

масової інформації 

 

 

 

Начальник управління персоналу      Наталія МАГЕР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Голова комісії

