
 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від "____"_____________ 20__ року      №______ 

 

 

Про нагородження  

Шукрути Л.В. 

 

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 протокол комісії з питань почесних звань та нагород 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького, за вагомий 

особистий внесок у розв’язання проблем соціального захисту і соціально-

трудової реабілітації дітей з особливими потребами, створення сприятливих 

умов для їх навчання, виховання та всебічного розвитку, активну участь                        

у громадському житті 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 Шукруту Людмилу Володимирівну, 

голову правління Кіровоградської обласної організації матерів дітей-інвалідів 

та інвалідів „Серце матері”. 

 

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    28.02.2020 

 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від "____"_____________ 20__ року      №______ 

 

 

Про нагородження Пахомової С.В. 

та Шукрути Л.В. 

 

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 протокол комісії з питань почесних звань та нагород 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького, за вагомий 

особистий внесок у розвиток освіти міста, виховання та навчання 

підростаючого покоління, розв’язання проблем соціального захисту і 

соціально-трудової реабілітації дітей з особливими потребами, створення 

сприятливих умов для їх навчання, активну участь у громадському житті 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 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 заступника 

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

 

 

 

Міський голова                                                                      Андрій РАЙКОВИЧ  

 
 

Юлія Зайкевич  24 39 87 
 



 

 

 

 Додаток  

 до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького                                                                                              

„____” _____________   20___ № ____ 
 

 

 СПИСОК 

 осіб, нагороджених відзнакою міської ради та виконавчого комітету  

м. Кропивницького „За заслуги” ІІ ступеня  
 

ПАХОМОВА 

Світлана Вікторівна 

 

- директор комунального закладу „Навчально                             

- виховне об’єднання ліцей-школа-дошкільний 

навчальний заклад „Вікторія-П” 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області” 

 

ШУКРУТА 

Людмила 

Володимирівна 

- голова правління Кіровоградської обласної 

організації матерів дітей-інвалідів та інвалідів 

„Серце матері” 

 

 

 

Начальник відділу 

кадрової роботи                                                               Світлана БАЛАКІРЄВА  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


