
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 
 

від  14  серпня  2012  року                                                                         №  665 
 

 
 
Про нагородження відзнаками 
виконавчого комітету Кіровоградської   
міської ради "За заслуги" 
 

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 особистий внесок у розвиток соціально-економічної 
сфери міста, високий професіоналізм, активну громадську позицію та                          
з нагоди Дня міста Кіровограда: 

відзнакою виконавчого комітету Кіровоградської міської ради "За 
заслуги" І ступеня Поліщук Аллу Іванівну, директора Кіровоградського 
міськрайонного центру зайнятості; 

відзнаками виконавчого комітету Кіровоградської міської ради "За 
заслуги" ІІ ступеня осіб згідно з додатком. 

2. Нагородити відзнакою виконавчого комітету Кіровоградської  
міської ради "За заслуги" І ступеня Діброву Світлану Венедиктівну, 
завідувача дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 72 "Гномик" 
комбінованого типу м. Кіровограда, за вагомий особистий внесок у розвиток 
системи дошкільної освіти міста Кіровограда, високий професіоналізм, 
багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня працівників освіти. 

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 керуючого 
справами виконавчого комітету міської ради Єльчанінову Л.Г. 

 
 
Міський голова              О.Саінсус 

 
 

 
 
 
Рожко  24 35 69 



 

   Додаток 
  до рішення виконавчого комітету  

Кіровоградської міської ради 
14  серпня  2012  року 
№  665 

   
Список  

осіб, нагороджених відзнаками виконавчого  
комітету Кіровоградської міської ради  

"За заслуги" ІІ ступеня 
 

Касьонкін  
Юрій Олександрович  

- гравець футбольного клубу "Зірка" Кіровоград 
у 1967-1972 та 1975-1982 роках 
 

Кацман  
Олексій Йосипович 

- тренер-викладач приватного позашкільного 
навчального закладу "Дитячо-юнацька 
спортивна школа "Зірочка" Кіровоградської 
обласної організації фізкультурно-
спортивного товариства "Україна" 
 

Квасов 
Віктор Іванович 

- тренер-викладач дитячо-юнацької спортивної 
школи № 2 відділу фізичної культури та 
спорту Кіровоградської міської ради 
 

Самофалов  
Валерій Петрович 
 

- керівник фізичного виховання 
Кіровоградського музичного училища 
 

Смірнова 
Тетяна Феофанівна 

- директор з соціально-побутового розвитку 
публічного акціонерного товариства 
"Науково-виробниче підприємство "Радій" 
 

Смиченко 
Олександр Данилович 

- директор  дитячо-юнацької спортивної школи 
"Динамо – Олімп" Кіровоградської обласної 
організації фізкультурно-спортивного 
товариства "Динамо" Україна 
 

Шворак 
Олена Валеріївна 

- депутат Кіровоградської міської ради шостого 
скликання 

 
 

Т.в.о. начальника 
відділу кадрової роботи  

  
С.Рожко 

 


