
 
РІШЕННЯ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

від __ червня 2021 року № ___ 
 

м. Олександрія 
 
Про нагородження до Дня Конституції України 

 
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 управління освіти міської ради, управління культури і туризму міської ради, 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста 
Олександрії, Олександрійського міського центру соціальних служб, управління 
забезпечення діяльності міської ради, військової частини 2269 Національної гвардії 
України, Олександрійського об’єднаного міського територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки, старост Олександрійської міської ради, відділу внутрішньої 
політики міської ради, управління соціального захисту міської ради, Олександрійської 
міської організації ветеранів України, відділу молоді та спорту міської ради, 
Олександрійського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції 
в Кіровоградській області,  
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Нагородити Почесною грамотою Олександрійської міської ради за заслуги у 
сприянні реалізації соціально-політичної та економічної політики держави, вагомий внесок у 
розвиток органів місцевого самоврядування, активну життєву позицію та з нагоди Дня 
Конституції України: 

- САЄНКА Віктора Митрофановича – Почесного громадянина міста Олександрії.  
 
2. Нагородити Грамотою Олександрійської міської ради: 
- БРАТЧЕНКА Віталія Григоровича – головного інженера товариства з обмеженою 

відповідальністю «УкрАгроКом», за сумлінну працю, зразкове виконання службових 
обов’язків та з нагоди Дня Конституції України; 

- ГОНЧАРОВУ Світлану Іванівну – завідувача сектором з питань обслуговування 
пільгової категорії населення управління соціального захисту населення міської ради, за 
сумлінну працю, високий професійний рівень і ділові якості та з нагоди Дня Конституції 
України; 

- ІВАСЕНКА Григорія Васильовича – тренера-викладача відділення шахів 
комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа № 2», за сумлінну працю, 
виховання молоді на засадах здорового способу життя, високий професіоналізм, значний 
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особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту м. Олександрії та з нагоди Дня 
Конституції України; 

- КОТЕНКА Романа Петровича – агронома відділку № 2 товариства з обмеженою 
відповідальністю «УкрАгроКом», за сумлінну працю, зразкове виконання службових 
обов’язків та з нагоди Дня Конституції України; 

- ЛАКАТОШ Наталію Володимирівну – директора Будинку культури селища 
Олександрійське, за видатні заслуги у розвитку культури в селищі, зразкове, ініціативне та 
творче виконання службових обов’язків, пов’язаних з реалізацією державної політики, 
високий рівень використання широкого спектру сучасних технологій управління та з нагоди 
Дня Конституції України; 

- МІРОШНИЧЕНКО Тетяну Несторівну – фахівця із соціальної роботи 
Олександрійського міського центру соціальних служб, за сумлінну працю, високий 
професіоналізм, активну життєву позицію та з нагоди Дня Конституції України; 

- ПЕТРЕНКО Тетяну Іванівну – директора загальноосвітнього навчального закладу І-
ІІІ ступенів № 10 Олександрійської міської ради, за видатні заслуги у розвитку освіти в 
місті, зразкове, ініціативне та творче виконання службових обов’язків, пов’язаних з 
реалізацією державної політики, високий рівень використання широкого спектру сучасних 
технологій управління та з нагоди Дня Конституції України; 

- П’ЯНКОВУ Людмилу Леонідівну – соціального робітника відділення соціальної 
допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) міста Олександрії, за сумлінну працю, багаторічний досвід роботи та з нагоди Дня 
Конституції України; 

- СУДАКОВУ Катерину Іванівну – художника Комунального закладу «Палац культури 
"Світлопільський"», за бездоганну, багаторічну працю, високу майстерність і 
професіоналізм та з нагоди Дня Конституції України; 

- ФЕДОРЕНКО Оксану Миколаївну – головного бухгалтера централізованої 
бухгалтерії управління культури і туризму міської ради, за бездоганну, багаторічну працю, 
високу майстерність і професіоналізм та з нагоди Дня Конституції України; 

- ХАБАРОВА Сергія Сергійовича – майора, начальника технічно-експлуатаційної 
частини військової частини 2269 Національної гвардії України, за сумлінне виконання 
службових обов’язків, дотримання військової дисципліни, професіоналізм та з нагоди Дня 
Конституції України; 

- ШЕТИЛЮ Світлану Ростиславівну – соціального робітника відділення соціальної 
допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) міста Олександрії, за сумлінну працю, багаторічний досвід роботи та з нагоди Дня 
Конституції України. 

 
3. Оголосити Подяку Олександрійського міського голови: 
- АВДЄЄВІЙ Аллі Валеріївні – провідному спеціалісту відділу персоніфікованого 

обліку управління соціального захисту населення міської ради, за сумлінну працю, високий 
професійний рівень і ділові якості та з нагоди Дня Конституції України; 

- АЛЬПОВІЙ Наталії Анатоліївні – оператору відділення військового обліку та 
бронювання сержантів і солдатів запасу Олександрійського об’єднаного міського 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки, за сумлінне виконання 
службових обов’язків, особистий внесок у справу забезпечення обороноздатності та 
життєдіяльності Збройних Сил України, активну роботу з підвищення бойової готовності 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки та з нагоди Дня 
Конституції України; 

- ВОЛКОВУ Валентину Андрійовичу – мешканцю села Марто-Іванівка, за активну 
громадянську позицію, участь у громадському житті села та з нагоди Дня Конституції 
України; 
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- ЗАДЕСЕНЦЮ Анатолію Петровичу – голові фермерського господарства «РІТА», за 
активну громадянську позицію, участь у громадському житті населених пунктів 
територіальної громади та з нагоди Дня Конституції України; 

- ЗІМІНІЙ Людмилі Романівні – голові Олександрійської міської організації 
Товариства Червоного Хреста України, за сумлінну працю, високий професійний рівень і 
ділові якості та з нагоди Дня Конституції України; 

- ЛЕВАНДОВСЬКІЙ Юлії Ігорівні – голові громадської організації «Матерів дітей-
інвалідів та інвалідів Олександрії «Серце матері», за сумлінну працю на благо 
територіальної громади, вагомий внесок у розвиток громадянського суспільства та з нагоди 
Дня Конституції України; 

- МИХАЙЛИКУ Олександру Олександровичу – голові громадської організації 
«Захисники України – Олександрійщини», за сумлінну працю на благо територіальної 
громади, вагомий внесок у розвиток громадянського суспільства та з нагоди Дня 
Конституції України; 

- МІЛЕНТІЄВІЙ Ларисі Олександрівні – голові квартального комітету № 47, за 
значний внесок у розвиток самоорганізації населення, активну життєву позицію, 
багаторічне виконання громадських обов’язків голови квартального комітету та з нагоди 
Дня Конституції України; 

- ПАНТАСЕНКО Галині Іванівні – учителю зарубіжної літератури навчально-
виховного комплексу «Олександрійський колегіум-спеціалізована школа» Олександрійської 
міської ради, за видатні заслуги у розвитку освіти в місті, зразкове виконання службових 
обов’язків, пов’язаних з реалізацією державної політики, результативну роботу з 
обдарованими дітьми та з нагоди Дня Конституції України;  

- ПЕРВІЙ Тамарі Миколаївні – фахівцю із соціальної роботи Олександрійського 
міського центру соціальних служб, за сумлінну працю, високий професіоналізм, активну 
життєву позицію та з нагоди Дня Конституції України; 

- РУДІЙ Ганні Григорівні – голові квартального комітету № 35, за значний внесок у 
розвиток самоорганізації населення, активну життєву позицію, багаторічне виконання 
громадських обов’язків голови квартального комітету та з нагоди Дня Конституції України; 

- ТРУСУ Віктору Дмитровичу – мешканцю села Звенигородка, за активну 
громадянську позицію, участь у громадському житті села та з нагоди Дня Конституції 
України; 

- ХОРОЛЬСЬКІЙ Вероніці Ігорівні – лейтенанту поліції, інспектору сектору 
моніторингу Олександрійського районного відділення поліції Головного управління 
Національної поліції в Кіровоградській області, за вагомий особистий внесок по виконанню 
службових завдань з охорони прав і свобод людини, підтримки публічного порядку та 
протидії злочинності і з нагоди Дня Конституції України; 

- ЧУГУЄВЕЦЬ Валентині Миколаївні – голові громадської організації Центр 
громадської активності «Перемога», за сумлінну працю на благо територіальної громади, 
вагомий внесок у розвиток громадянського суспільства та з нагоди Дня Конституції 
України; 

- ШВЕЦЮ Олександру Михайловичу – голові квартального комітету № 21, за значний 
внесок у розвиток самоорганізації населення, активну життєву позицію, багаторічне 
виконання громадських обов’язків голови квартального комітету та з нагоди Дня 
Конституції України; 

- ЩЕРБУЛІ Яні Віталіївні – капітану поліції, начальнику сектору інформаційної 
підтримки Олександрійського районного відділення поліції Головного управління 
Національної поліції в Кіровоградській області, за вагомий особистий внесок по виконанню 
службових завдань з охорони прав і свобод людини, підтримки публічного порядку та 
протидії злочинності і з нагоди Дня Конституції України. 
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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 Програми розвитку місцевого 
самоврядування Олександрійської міської ради на 2021-2023 роки. 

 
5. Виплату одноразової грошової винагороди до Подяк міського голови, зазначених у 

пункті 3 рішення, здійснити у розмірі 250,00 гривень до кожної за рахунок Програми 
розвитку місцевого самоврядування Олександрійської міської ради на 2021-2023 роки. 

 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Завалія С.В.   
 
 
 

Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО  
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ  


