
 
РІШЕННЯ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

від ____ серпня 2021 року № _____ 
 

м. Олександрія 
 
Про нагородження до Дня незалежності 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 старости сіл Звенигородка, Марто-Іванівка, Олександро-Степанівка, 
Головківське, громадської організації «Захисники України – Олександрійщини», 
Олександрійського відділу податків і зборів Головного управління Державної податкової 
служби України у Кіровоградській області, Олександрійського районного відділу поліції 
Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, Олександрійського 
районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, військової 
частини 2269 Національної гвардії України, окремого загону спеціального призначення 
Центрального територіального управління Національної гвардії України, з метою 
відзначення 30-ї річниці Дня незалежності України 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Нагородити Грамотою Олександрійської міської ради: 
1) матерів загиблих військовослужбовців – учасників антитерористичної операції, за 

материнську любов і неоціненний внесок у виховання синів - захисників незалежної 
України:  

БЕНДЕРОВУ Ірину Миколаївну; 
ГОЛИНСЬКУ Аллу Григорівну; 
КОЗЕНКО Віру Миколаївну; 
КУЛИГІНУ Олександру Дмитрівну; 
КОПИТОВУ Галину Василівну; 
ТАНКОВСЬКУ Тетяну Василівну. 
2) ДМІТРІЄВА Михайла Анатолійовича, учасника антитерористичної операції, 

старшого прапорщика, тимчасово виконуючого обов’язки інспектора відділення рекрутингу 
та комплектування Олександрійського районного 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 районного територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки; 

ОНИЩЕНКА Олександра Олександровича, старшого лейтенанта, тимчасово 
виконуючого обов’язки начальника групи територіальної оборони Олександрійського 
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районного 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 
районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки; 

ФЕДОРЕНКА Юрія Петровича, жителя села Марто-Іванівка, за активну  громадянську 
позицію, участь в громадському житті села та з нагоди 70-річчя з дня народження. 

 
2. Оголосити Подяку Олександрійського міського голови: 
БУЦ Наталії Юріївні, головному сержанту окремого загону спеціального призначення 

Центрального територіального управління Національної гвардії України, за успіхи в 
службово-бойовій діяльності, старанність, ініціативу; 

ГУРСЬКОМУ Дмитру Ігоровичу, штаб-сержанту окремого загону спеціального 
призначення Центрального територіального управління Національної гвардії України,  за 
успіхи в службово-бойовій діяльності, старанність, ініціативу; 

ДАЦИШИНУ Петру Миколайовичу, майору, заступнику командира батальйону зв’язку 
та радіотехнічного забезпечення польотів з технічної частини військової частини 2269, за 
високі показники у бойовій підготовці, зразкову військову дисципліну, сумлінне виконання 
службових обов’язків; 

МИКИТЮК Карині Олександрівні, капралу поліції поліцейського сектору реагування 
патрульної поліції Олександрійського районного відділу поліції Головного управління 
Національної поліції в Кіровоградській області, за вагомий внесок під час виконання 
службових завдань з охорони прав і свобод людини, підтримки публічного порядку та 
протидії злочинності; 

РУДІКУ Євгенію Анатолійовичу, старшому лейтенанту поліції, старшому інспектору 
сектора реагування патрульної поліції Олександрійського районного відділу поліції 
Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, за вагомий внесок під 
час виконання службових завдань з охорони прав і свобод людини, підтримки публічного 
порядку та протидії злочинності; 

САМОДІД Світлані Миколаївні, головному державному інспектору Олександрійської 
державної податкової інспекції Головного управління державної податкової служби у 
Кіровоградській області, за ініціативність та наполегливе і результативне виконання своїх 
посадових обов’язків; 

УЛЬЯНОВСЬКОМУ Дмитру Валентиновичу, капітану, командиру 2-ї авіаційної ланки 
1-ї авіаційної ескадрильї на вертольотах військової частини 2269, за високі показники у 
бойовій підготовці, зразкову військову дисципліну, сумлінне виконання службових 
обов’язків; 

ШЕПТИЦЬКІЙ Олені Миколаївні, головному державному ревізору-інспектору 
Олександрійського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних 
перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб Головного управління 
державної податкової служби у Кіровоградській області, за ініціативність та наполегливе і 
результативне виконання своїх посадових обов’язків. 

 
3. Нагородженим Бенедровій І.М., Буц Н.Ю., Голинській А.Г., Гурському Д.І.,  

Козенко В.М., Кулигіній О.Д., Копитовій Г.В., Танковській Т.В., Федоренку Ю.П.,  
Дацишину П.М., Микитюк К.О., Рудику Є.А., Самодід С.М., Ульяновському Д.В., 
Шептицькій О.М. виплату одноразової грошової винагороди здійснити за рахунок Програми 
розвитку місцевого самоврядування Олександрійської міської ради на 2021-2023 роки. 

Нагородженим Дмітрієву М.А., Онищенку О.О. виплату одноразової грошової 
винагороди здійснити за рахунок коштів установ та організацій. 
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4. Виплату одноразової грошової винагороди до Подяк міського голови, зазначених у 
пункті 2 рішення, здійснити у розмірі 250,00 гривень кожному за рахунок Програми розвитку 
місцевого самоврядування Олександрійської міської ради на 2021-2023 роки. 

 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Завалія С.В.   
 
 
 

Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО  
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ  


