УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від 21 серпня 2013 року

№ 434

Про занесення кращих
представників територіальної
громади та трудових колективів
на міську Дошку пошани
Керуючись ст. 23, 140 Конституції України та ст. 59 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Положення про
міську Дошку пошани, затвердженого рішенням виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради від 20 червня 2012 року № 541 „Про
затвердження Положення про міську Дошку пошани”, розглянувши подання
виконавчих органів Кіровоградської міської ради та спільної комісії
виконавчих комітетів районних у м. Кіровограді рад, виконавчий комітет
Кіровоградської міської ради
ВИРІШИВ:
Занести кращих представників територіальної громади та трудових
колективів на міську Дошку пошани згідно з додатком.

Міський голова

Штадченко 22 27 90

О. Саінсус

Додаток
до рішення виконкому
Кіровоградської міської ради
21 серпня 2013
№ 434
СПИСОК
кращих представників територіальної громади та трудових колективів
для занесення на міську Дошку пошани
Кращий
промисловості

працівник

-

ГОГА ЛАРИСА АНДРІЇВНА, начальник
зміни ІІ категорії служби виробництва
ПАТ “Кіровоградолія”

-

МАРТИНЮК ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ,
налагоджувальник автоматичних ліній і
агрегатних верстатів 4-го розряду
виробництва корпусних та плоских
деталей АПМ ПрАТ “Гідросила АПМ”

Кращий підприємець

-

ШАМАРДІНА
ОЛЕКСІЇВНА,
підприємець

Кращий роботодавець

-

ЮРЧЕНКО ІВАН АФАНАСІЙОВИЧ,
голова
правління
–
генеральний
директор ПАТ “Гідросила”

Кращий працівник житловокомунальної галузі

-

ДАВИДЧУК
ВАЛЕНТИНА
МИКОЛАЇВНА,
директор
Кіровоградського
водопровідноканалізаційного господарства обласного
комунального
виробничого
підприємтсва “Дніпро – Кіровоград”

Кращий
будівельної галузі

працівник

-

ГОЛОВАНЬ
ОЛЕКСАНДР
ЛЕОНІДОВИЧ, виконавець робіт ТОВ
“Кіровоградєвробуд”

Кращий працівник сфери
пасажирських перевезень

-

ГОРБЕНКО
МИКОЛА
ВОЛОДИМИРОВИЧ, водій тролейбуса
(пасажирського) 1-го класу служби руху
ТОВ “Єлисаветградська транспортна
кампанія”

КАТЕРИНА
фізична
особа
–

2
Кращий медичний працівник

-

ВАВІНСЬКИЙ
ОЛЕКСАНДР
БОРИСОВИЧ, завідувач кардіологічного
відділення
комунального
закладу
“Кіровоградська міська лікарня швидкої
медичної допомоги”

Кращий вчитель

-

ЧЕРКАШИНА АЛЛА ВАЛЕРІЇВНА,
вчитель
англійської
мови
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№4

Кращий працівник соціальної
сфери

-

МАКАРОВА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА,
заступник
завідувача
відділення
соціальної
допомоги
вдома
територіального центру соціального
обслуговування
(надання соціальних
послуг)
Кіровського
району
м. Кіровограда

Кращий працівник закладу
позашкільної роботи

-

ТКАЧЕНКО
ОЛЕКСАНДРА
ВОЛОДИМИРІВНА, художній керівник
зразкового аматорського колективу студії
хореографічного
мистецтва
“Аеліта”
дитячо-юнацького
клубу
“Гірник” відділу сім’ї та молоді
Кіровоградської міської ради

Кращий
голова
органу
самоорганізації населення

-

САЛАМАХА НАДІЯ ВАСИЛІВНА,
голова квартального комітету № 23
Ленінського району м. Кіровограда

Кращий спортсмен

-

ТЕТЕРЕВЯТНИКОВА
ТЕТЯНА
СЕРГІЇВНА, заслужений майстер спорту
України з таєквондо (ІТФ), призерка
чемпіонатів
Європи
та
світу
2006-2013 років

Кращий тренер

-

ТИХОНЕНКО ВІКТОР ВАЛЕРІЙОВИЧ,
тренер вищої категорії з Тхеквондо
(ВТФ)

3
Кращий діяч мистецтв

-

КОРСУНОВА-ТРИБІНЕНКО НАТАЛЯ
ВІКТОРІВНА, викладач класу вокальнохорових дисциплін, завідувач вокальнохорового відділу комунального закладу
“Кіровоградська музична школа № 2
ім. Ю.С. Мейтуса”

Юний талант року

-

КУБА
ЄЛИЗАВЕТА,
учениця
комунального закладу “Кіровоградська
музична школа № 2 ім. Ю.С. Мейтуса”

Кращий студент

-

СТОРОЖУК КСЕНІЯ МИКОЛАЇВНА,
студентка
ІV
курсу
факультету
проектування та експлуатації машин
Кіровоградського
національного
технічного університету

Взірець особистої мужності

-

СВІДЕРСЬКА ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА,
майстер спорту України міжнародного
класу з плавання, семиразова чемпіонка
світу з плавання серед спортсменів з
ураженням опорно-рухового апарату
(м. Монреаль, Канада, 2013)

Кращий трудовий колектив
виробничої сфери

-

Приватне
акціонерне
“Гідросила АПМ”

-

Публічне
акціонерне
товариство
“Кіровоградська
швейна
фабрика
“Зорянка”

Кращий
колектив
сфери
торгівлі
та
побутового
обслуговування населення

-

Колектив мережі магазинів “Візит”

Краще підприємство сфери
пасажирських перевезень

-

Приватне підприємство “Олікс”

Кращий
загальноосвітній
навчальний заклад

-

Спеціалізована загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 6

Кращий
дошкільний
навчальний заклад

-

Дошкільний навчальний заклад (ясласадок) № 31 “Берізка”

товариство

4
Кращий медичний колектив

-

Комунальний
заклад
загальної
практики
медицини”

Кращий колектив
культури

закладу

-

Кіровоградська міська централізована
бібліотечна система

Кращий спортивний колектив

-

Бейсбольна
команда
“КНТУ
–
Єлисаветград”, 16-разовий чемпіон
України, 15-разовий володар Кубка
України, переможець кваліфікації Кубка
Європи (2013 р.)

Начальник організаційного відділу

“Амбулаторія
–
сімейної

О. Разуменко

