
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від         лютого 2022 року № 

 
м. Олександрія 

 
Про нагородження з нагоди 
Дня вшанування учасників бойових 
дій на території інших держав 

 
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 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 голови громадської організації «Олександрійські воїни-інтернаціоналісти 
«Солдати в Афгані» Євгена Звєрєвщикова від 25.01.2022 № 25/1, голови громадської ради 
при виконавчому комітеті Олексія Чижа від 26.01.2022 № 2 та голови ветеранської 
організації Олександрійського авіаційного гарнізону Павла Тищенка від 31.01.2022, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. За активну життєву позицію з вирішення проблем ветеранів війни, учасників 

бойових дій, плідну громадську діяльність з патріотичного виховання молоді міста та з 
нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 33-ї річниці 
виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан: 

 
1) Нагородити Грамотою Олександрійської міської ради: 
 
ЗВЄРЄВЩИКОВА Євгена Володимировича 
ПІЩАНСЬКОГО Олександра Івановича 
ПРОЖОГУ Олександра Миколайовича 
 
2) Оголосити Подяку Олександрійського міського голови: 
 
БУДНИКУ Анатолію Михайловичу 
БУДНИКУ Григорію Никоноровичу 
ЗІНЧЕНКУ Андрію Анатолійовичу 
ПЕТРЕНКУ Олександру Олексійовичу 
РИЖОВУ Олександру Володимировичу 
СОКОЛОВУ Олегу Валентиновичу 
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2. Виплату одноразової винагороди нагородженим Грамотою Олександрійської міської 
ради здійснювати 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 на 2021-2023 роки. 

 
3. Виплату одноразової винагороди нагородженим Подякою Олександрійського 

міського голови у розмірі 250 (двісті п’ятдесят) гривень кожному здійснити за рахунок 
Програми розвитку місцевого самоврядування на 2021-2023 роки. 

 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради      

Косяк В.О. 
 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО  
 
Керуючий справами   
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ  
 


