
 
РІШЕННЯ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 
від ___ квітня 2021 року № _____ 

 
м. Олександрія 

 
Про нагородження з нагоди  
90-річчя Олександрійського  
фахового коледжу культури і мистецтв  

 
Відповідно до ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Положення про Почесну грамоту Олександрійської міської ради та Грамоту 
Олександрійської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 28.08.2003 № 314, 
зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 24.02.2017 № 232, положення про Подяку 
Олександрійського міського голови, затвердженого розпорядженням міського голови від 
10.11.2009 № р-159-з «Про Подяку Олександрійського міського голови», враховуючи 
клопотання директора Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв                
Баранова І. М. від 15 квітня 2021 року №22,  
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Нагородити Почесною грамотою Олександрійської міської ради за багаторічну 
сумлінну працю, активну участь у проведенні культурно-просвітницьких заходів, 
професіоналізм, творче ставлення до роботи та з нагоди 90-ї річниці Олександрійського 
фахового коледжу культури і мистецтв: 

- ПІСКУН Ніну Олексіївну – викладача бібліотечних дисциплін Олександрійського 
фахового коледжу культури і мистецтв.   

 
2. Нагородити Грамотою Олександрійської міської ради за багаторічну сумлінну 

працю, активну участь у проведенні культурно-просвітницьких заходів, професіоналізм, 
творче ставлення до роботи та за нагоди 90-ї річниці Олександрійського фахового коледжу 
культури і мистецтв: 

- ВЕРПЕКУ Миколу Спиридоновича – викладача народних інструментів 
Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв;   

-  ШУЛЬГУ Любов Олександрівну – викладача музично-теоретичних дисциплін 
Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв.   

 
3. Оголосити Подяку Олександрійського міського голови за багаторічну сумлінну 

працю, активну участь у проведенні культурно-просвітницьких заходів, професіоналізм, 
творче ставлення до роботи та за нагоди 90-ї річниці Олександрійського фахового коледжу 
культури і мистецтв: 

- КОРЛЮК Олені Юріївні – завідувачу гуртожитком Олександрійського фахового 
коледжу культури і мистецтв.   
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4. Виплату одноразової грошової винагороди до нагород, зазначених у пунктах 1, 2  
рішення, здійснити відповідно до рішення міської ради від 24.02.2017 № 232 «Про внесення 
змін в рішення міської ради від 28 серпня 2003 року № 314 «Про Почесну грамоту та 
Грамоту Олександрійської міської ради» за рахунок суб’єкту подання.  

 
5. Виплату одноразової грошової винагороди до нагород, зазначених у пункті 3 

здійснити у відповідності до розпорядження міського голови від 10  листопада 2009 року  
№р-159-к «Про Подяку Олександрійського голови» за рахунок суб’єкту подання.  

 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А.  
 
 
 

Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО  
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ  


