УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від 31 липня 2012 року

№ 607

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 рішення 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
31 липня 2012 року № 607

СПИСОК
кращих представників територіальної громади та трудових колективів
для занесення на міську Дошку пошани
Кращий
промисловості

працівник

-

МИРОШНІЧЕНКО
АНАТОЛІЙ
КАРПОВИЧ,
налагоджувальник
ковальсько-пресового
устаткування
6 розряду публічного акціонерного
товариства “Гідросила”
ПАЦЮКЕВИЧ
ГАННА
МИХАЙЛІВНА,
готувач
фаршу
4 розряду ковбасного цеху № 2
товариства
з
додатковою
відповідальністю
“М’ясокомбінат
“Ятрань”

Кращий підприємець

-

ВАСИЛЕНКО
НАТАЛІЯ
ОЛЕКСАНДРІВНА,
ректор
Кіровоградського інституту комерції

Кращий роботодавець

-

МУСІЄНКО
ВОЛОДИМИР
ОЛЕКСАНДРОВИЧ,
директор
товариства
з
обмеженою
відповідальністю
“Кіровоградський
інструментальний завод “ЛЕЗО”

Кращий працівник житловокомунальної галузі

-

ДЯЧЕНКО
ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ,
слюсар-сантехнік
комунального
ремонтно
експлуатаційного
підприємства № 11

Кращий
будівельної галузі

працівник

-

КИРИЛЮК
ОЛЕКСАНДР
МИКОЛАЙОВИЧ,
електрозварник
приватного підприємства “НІФА”

Кращий працівник сфери
пасажирських перевезень

-

КОБЕНКО БОРИС ВАСИЛЬОВИЧ,
водій автобуса 1 класу публічного
акціонерного товариства “Автобусний
парк” 13527

2
Кращий медичний працівник

-

ДЗЯДИК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ,
завідувач неврологічного відділення для
хворих з порушенням мозкового
кровообігу
комунального
закладу
“Центральна
міська
лікарня
м. Кіровограда”, лікар вищої категорії

Кращий вчитель

-

ГОРОБЕЦЬ ОЛЕНА
ВАЛЕРІЇВНА,
вчитель трудового навчання навчальновиховного об’єднання “Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 –
дитячий юнацький центр “Сузір’я”

Кращий працівник соціальної
сфери

-

КРАМАРЕНКО
ТЕТЯНА
МИХАЙЛІВНА, начальник відділу
побутового обслуговування пенсіонерів,
інвалідів, ветеранів війни та праці
управління праці та соціального захисту
населення
виконавчого
комітету
Ленінської районної у м. Кіровограді
ради

Кращий працівник закладу
позашкільної роботи

-

ФЕДОТКІНА
ТЕТЯНА
ІЛЛІВНА,
педагог-організатор дитячо-юнацького
клубу “Чайка” відділу сім’ї та молоді
Кіровоградської міської ради

Кращий
голова
органу
самоорганізації населення

-

КОЗИР
СВІТЛАНА
ДМИТРІВНА,
голова квартального комітету № 29
Кіровського району м. Кіровограда

Кращий спортсмен

-

СВІДЕРСЬКА ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА,
майстер спорту України міжнародного
класу з плавання серед спортсменівінвалідів з ураженням опорно-рухового
апарату, багаторазова чемпіонка Європи
та України

Кращий тренер

-

КУЗНІЦОВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА,
майстер спорту України з плавання,
старший тренер відділення інваспорту
дитячо-юнацької спортивної школи № 1
відділу фізичної культури та спорту
Кіровоградської міської ради

3
Кращий діяч мистецтв

-

КИР’ЯНОВА ЛЮБОВ ГРИГОРІВНА,
член Національної спілки художників
України, лауреат обласної премії у сфері
образотворчого
мистецтва
та
мистецтвознавства ім. О. О. Осмьоркіна
(2011 р.)

Юний талант року

-

КАРЕЛІНА
ВЕРОНІКА,
учениця
Кіровоградської музичної школи № 1
ім. Г. Г. Нейгауза, лауреат міжнародних
та всеукраїнських конкурсів

Кращий студент

-

КІРІЛОВ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ, студент
ІІІ
курсу
природно-географічного
факультету
Кіровоградського
державного педагогічного університету
ім. В. Винниченка

Взірець особистої мужності

-

МОСКАЛЬОВ
ВЛАДИСЛАВ,
КАРУЧЕК ДЕНИС, НОСЕНКО ОЛЬГА
учні
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ ступенів № 2

Кращий трудовий колектив
виробничої сфери

-

Публічне
акціонерне
товариство
“Кіровоградська
швейна
фабрика
“Зорянка”

-

Публічне
акціонерне
“Науково-виробниче
“Радій”

Кращий
колектив
сфери
торгівлі
та
побутового
обслуговування населення

-

Кафе “Зустріч” (проспект Правди, 1-к)

Краще підприємство сфери
пасажирських перевезень

-

Товариство
з
обмеженою
відповідальністю
“Єлисаветградська
транспортна кампанія”

Кращий
загальноосвітній
навчальний заклад

-

Навчально-виховне
об’єднання
“Спеціальна загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів № 1 – дошкільний
навчальний заклад”

товариство
підприємство

4
Кращий
дошкільний
навчальний заклад

-

Дошкільний навчальний заклад (ясласадок) № 27 “Вишенька”

Кращий медичний колектив

-

Кіровоградська міська лікарня швидкої
медичної допомоги

Кращий колектив
культури

закладу

-

Кіровоградський
художньомеморіальний музей О. О. Осмьоркіна

Кращий спортивний колектив

-

Баскетбольний
клуб
“Кіровоград”,
чемпіон України серед команд першої
ліги сезону 2011/2012 року

Т. в. о. начальника організаційного відділу

І.Штадченко

