
 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від "____"_____________ 20__ року      №______ 

 

 

Про нагородження відзнакою міської ради 

та виконавчого комітету м. Кропивницького  

„За заслуги” ІІ ступеня Шарапової Т.А.  

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 59 Закону                   

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Положенням про відзнаку                         

міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького „За заслуги”                                    

І, ІІ ступенів, затвердженим рішенням міської ради від 21 листопада 2017 року 

№ 1231, враховуючи протоколи комісії з питань почесних звань та нагород 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького, Виконавчий комітет 

Міської ради міста Кропивницького  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Нагородити відзнакою міської ради та виконавчого комітету                                     

м. Кропивницького „За заслуги” ІІ ступеня Шарапову Тетяну Анатоліївну, 

старшого викладача кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, 

заступника декана з навчально-виховної роботи Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка,                               

за вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти та науки України, 

впровадження сучасних новітніх технологій, високий професіоналізм                                   

та з нагоди 60-річчя від дня заснування факультету педагогіки та психології 

університету. 

 

2. Нагородження відзнакою міської ради та виконавчого комітету                         

м. Кропивницького „За заслуги” ІІ ступеня провести в урочистій обстановці.  

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Дзюбу. 

 

 

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ  

 
 

 

Світлана Громко  24 39 87 



 

Доопрацьований 06.11.19 

 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від "____"_____________ 20__ року      №______ 

 

 

Про нагородження відзнакою міської ради 

та виконавчого комітету м. Кропивницького  

„За заслуги” ІІ ступеня  

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 59 Закону                   

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Положенням про відзнаку                         

міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького „За заслуги”                                    

І, ІІ ступенів, затвердженим рішенням міської ради від 21 листопада 2017 року 

№ 1231, враховуючи протоколи комісії з питань почесних звань та нагород 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького, за вагомий 

особистий внесок у розвиток вищої освіти та науки України, впровадження 

сучасних новітніх технологій, високу професійну майстерність,                               

захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності держави, 

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Нагородити відзнакою міської ради та виконавчого комітету                                     

м. Кропивницького „За заслуги” ІІ ступеня осіб згідно з додатком. 

 

2. Нагородження відзнакою міської ради та виконавчого комітету                         

м. Кропивницького „За заслуги” ІІ ступеня провести в урочистій обстановці.  

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради А.Бондаренко. 

 

 

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ  

 
 

 

 

Світлана Громко  24 39 87 

 



 

 Додаток 

 до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького                                                                                              

„___” ________ 20___ року № _____ 

 

 

СПИСОК 

осіб, нагороджених відзнакою міської ради 

та виконавчого комітету м. Кропивницького 

„За заслуги” ІІ ступеня 

 

ФРАНЦІШКЕВИЧ 

Сергій Васильович 

 

- заступник командира частини з морально-

психологічного забезпечення військової частини                   

А 0680 

 

ШАРАПОВА 

Тетяна Анатоліївна  

- старший викладач кафедри педагогіки                     

дошкільної та початкової освіти, заступник                   

декана з навчально-виховної роботи 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка 

 

 

Начальник відділу кадрової роботи                     Світлана БАЛАКІРЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


