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ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 

від  11  лютого  2014  року                                                                                 №  54 
 
 
Про нагородження відзнаками 
виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради “За заслуги” І, ІІ ступенів 
 

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, виконавчий комітет Кіровоградської міської 
ради  

В И Р І Ш И В: 
1. Нагородити за вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського 

руху в місті Кіровограді, патріотичне виховання молоді, активну громадську 
діяльність та з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав і 25-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки 
Афганістан: 

відзнакою виконавчого комітету Кіровоградської міської ради “За 
заслуги” І ступеня Бондаря Володимира Павловича, члена Кіровоградської 
міської організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-
інтернаціоналістів); 

відзнакою виконавчого комітету Кіровоградської  міської ради “За 
заслуги” ІІ ступеня Безтаку Анатолія Петровича, члена Кіровоградської 
міської організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-
інтернаціоналістів). 

2. Нагородити відзнаками виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради “За заслуги” ІІ ступеня: 

 Вдовиченко Тетяну Валентинівну, балетмейстера зразкового 
художнього колективу хореографічного ансамблю „АнютА” – керівника 
гуртка позашкільного центру „Школа мистецтв” комунального закладу 
„Навчально-виховне об’єднання № 32 „Спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр „Школа мистецтв” Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області”, за вагомий особистий внесок у 
розвиток хореографічного мистецтва та піднесення авторитету 
Кіровоградщини, створення сприятливих умов для розвитку творчих 



 2 
здібностей у підростаючого покоління та з нагоди 75-річчя 
утворення Кіровоградської області; 

Бондаря Миколу Миколайовича, тренера-викладача з боротьби греко-
римської Кіровоградської обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної 
школи „Колос” Кіровоградської обласної організації Всеукраїнського 
фізкультурно-спортивного товариства „Колос” агропромислового комплексу 
України, за вагомий особистий внесок у популяризацію і розвиток фізичної 
культури та спорту,  піднесення авторитету міста Кіровограда і області та                 
з нагоди 70-річчя від дня народження. 

3. Нагородження відзнаками виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради “За заслуги” І, ІІ ступенів провести в урочистій обстановці.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дригу В.В.  

 
 
Міський голова            О.Саінсус 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рожко  24 35 69 


