
УКРАЇНА 
 

РІШЕННЯ 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
від 11 травня 2012 року     № 358 
 
Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради  
«Про порушення клопотання  
про відзначення Родіонової З.О.» 
 

Керуючись ст. 52, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Положенням про щорічну Премію Верховної Ради України 
педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних 
та позашкільних навчальних закладів, затвердженим Постановою Верховної 
Ради України від 14 вересня 2006 року № 131-V, враховуючи протокол комісії з 
питань почесних звань та нагород виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 1 березня 2012 року № 2, виконавчий комітет Кіровоградської 
міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про 

порушення клопотання про відзначення Родіонової З.О.», що додається. 
 
2. Управлінню освіти Кіровоградської міської ради забезпечити винесення 

даного проекту рішення на розгляд Кіровоградської міської ради. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконкому міської ради Єльчанінову Л.Г. 
 
 
 
Міський голова         О.Саінсус 
 
 
 
 
Волошина 24 57 49 



        ПОГОДЖЕНО  
        рішення виконавчого комітету  
        Кіровоградської міської ради  
        11 трнавня 2012 року № 358 
 

 
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н ІЯ 

 
          Проект 
від «___» _______________ 2012 року      № ____ 
 
Про порушення клопотання  
про відзначення  
Родіонової З.О.  
 
 Відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Положення про щорічну Премію Верховної Ради України 
педагогячним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних 
та позашкільних навчальних закладів, затвердженого постановою Верховної 
ради України від 14 вересня 2006 року № 131-V, враховуючи протокол комісії з 
питань почесних звань та нагород виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 1 березня 2012 року № 2, за особливі успіхи у здійсненні 
навчання і виховання учнів, оновлення змісту і методичного забезпечення 
навчального процесу, які сприяють підвищенню якості освіти і виховання, 
Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Порушити клопотання перед Кіровоградською обласною радою про 
відзначення вчителя англійської мови навчально-виховного комплексу 
«Кіровоградський колегіум – спеціалізований загальноосвітній заклад І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» Родіонової Зої 
Олександрівни щорічною Премією Верховної Ради України педагогічних 



працівників загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів.  
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 
справами виконкому міської ради Єльчанінову Л.Г.  
 
Міський голова         О. Саінсус 
 
Волошина 24 57 49 
 
 
 
 
 


