
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "____"_____________ 20__ року      №______ 
 

м. Кропивницький 

 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради  

від 09 лютого 2016 року № 67 „Про  

затвердження складу комісії з питань  

почесних звань та нагород виконавчого  

комітету Кіровоградської міської ради 

в новій редакції”  
 
 

Керуючись ст. 140 Конституції України, ст. 59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Положенням про комісію з питань почесних 

звань та нагород Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького, 

затвердженим рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради             

від 06 червня 2006 року № 602, зі змінами, Виконавчий комітет Міської ради 

міста Кропивницького  
 

В И Р І Ш И В : 
 

Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від  09 лютого 2016 року № 67 „Про затвердження складу комісії з питань 

почесних звань та нагород виконавчого комітету Кіровоградської міської ради в 

новій редакції”, зі змінами (далі - комісія), а саме: 

1) виключити зі складу комісії Зайкевич Юлію Володимирівну, головного 

спеціаліста відділу кадрової роботи, та Настоящу Анну Сергіївну, головного 

спеціаліста відділу правового забезпечення юридичного управління; 

2) включити до складу комісії секретарем комісії Громко Світлану 

Петрівну, головного спеціаліста відділу кадрової роботи, та Льона Олександра 

Ігоровича, головного спеціаліста відділу правового забезпечення юридичного 

управління; 

3) посаду Колодяжного Сергія Олександровича „начальник відділу 

фізичної культури та спорту” замінити на „начальник управління молоді та 

спорту”. 

 

Міський голова                                                                                         А. Райкович 
 

 

Громко  24 39 87   



 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету  

Кіровоградської міської ради 

від 09.02.16 № 67,зі змінами,  

внесеними згідно з рішеннями 

виконавчого комітету  

Кіровоградської міської ради  

від 13.06.17 № 277, 

від 15.08.17 № 376 

 

СКЛАД 

комісії з питань почесних звань та нагород  

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

 

Голова комісії 
Бондаренко 

Альвіна Василівна 

- керуючий справами виконавчого комітету 

 

Заступник голови комісії 
Балакірєва 

Світлана Миколаївна 

- начальник відділу кадрової роботи 

 

Секретар комісії 

Зайкевич  

Юлія Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу кадрової роботи 

 

Члени комісії: 

Величко 

Олександр Григорович  

- голова Громадської ради при виконавчому комітеті 

Кіровоградської міської ради (за погодженням) 
 

Гамальчук 

Микола Павлович 

- завідувач амбулаторії загальної практики - сімейної 

медицини №3 комунального закладу Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 1                  

м. Кіровограда”, депутат Кіровоградської міської 

ради (за погодженням) 
 

Зайченко 

Володимир Васильович 

- декан факультету економіки та менеджменту 

Кіровоградського національного технічного 

університету, депутат Кіровоградської міської ради 

(за погодженням) 

 

Колодяжний 

Сергій Олександрович 
 

- начальник відділу фізичної культури та спорту  
 

Костенко 

Лариса Давидівна 
 

- начальник управління освіти 

Назарець 

Анна Федорівна 

 

- начальник відділу культури і туризму 
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Настояща 

Анна Сергіївна 

- головний спеціаліст відділу правового забезпечення 

юридичного управління  
 

Самиляк 

Тамара Сергіївна 

- директор товариства з обмеженою відповідальністю 

„Імекс ЛТД”, голова правління громадської 

організації „Спілка підприємств Кіровоградської 

області” (за погодженням) 
 

Якунін 

Сергій Володимирович 

- начальник відділу по роботі із засобами масової 

інформації 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 

 

від  „09” лютого 2016 року                                                               № 67 
 

 

 

 

 

Про затвердження складу комісії  

з питань почесних звань та нагород  

виконавчого комітету Кіровоградської  

міської ради в новій редакції 

 

Керуючись ст. 140 Конституції України, ст. 59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Положенням про комісію з питань 

почесних звань та нагород виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради, затвердженим рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 06 червня 2006 року № 602, виконавчий комітет Кіровоградської 

міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Затвердити склад комісії з питань почесних звань та нагород 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради в новій редакції згідно з 

додатком. 

2. Визнати такими, що втратили чинність:  

пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                        

22 липня 2014 року № 307 „Про затвердження складу комісії з питань 

почесних звань та нагород виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради в новій редакції”; 

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                                 

від 07 травня 2015 року № 241 „Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради 22 липня 2014 року № 307 „Про 

затвердження складу комісії з питань почесних звань та нагород виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради в новій редакції”. 

 

 

Міський голова                                                                                   А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бойко   24 35 69                                           


	Р І Ш Е Н Н Я

