
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА

П Р Е З И Д І Я

РІШЕННЯ

від 18 травня 2016 року № 1

Про нагородження 

Відповідно  до  пункту  9  Положення  про  Почесну  відзнаку
Кіровоградської  області  “Честь  і  слава  Кіровоградщини”,  затвердженого
рішенням  Кіровоградської  обласної  ради від  16  грудня  2005  року  №  525
“Про  заснування  Почесної  відзнаки  Кіровоградської  області  “Честь  і  слава
Кіровоградщини”  (зі  змінами);  пунктів  2.7,  2.8  Положення  про  Відзнаку
Кіровоградської області “За заслуги” І та ІІ ступенів, затвердженого рішенням
Кіровоградської обласної ради від 21 грудня 2012 року № 431 “Про відзнаку
Кіровоградської області “За заслуги” І та ІІ ступенів; рішення постійної комісії
обласної  ради  з  питань  освіти,  науки,  культури,  туризму,  спорту,  у  справах
сім'ї, молодіжної політики від 12 травня 2016 року № 54 “Про нагородження
відзнакою “Честь  і  слава”;  рішень постійної  комісії  обласної  ради  з  питань
регламенту,  депутатської  діяльності,  свободи  слова,  правової  та
антикорупційної політики від 13 травня 2016 року № 60 “Про клопотання щодо
нагородження відзнакою Кіровоградської  області  “За заслуги” ІІ  ступеня” та
№  61  “Про  клопотання  щодо  нагородження  Почесною  відзнакою
Кіровоградської області “Честь і слава Кіровоградщини”

президія  обласної  ради 
В И Р І Ш И Л А:

1. ПОГОДИТИ кандидатури:
КОВАЛЕНКА Миколи Миколайовича - директора приватно-орендного

підприємства імені Гагаріна (с. Мар'янівка, Новоархангельський район),           
ХОМЕНКА Романа  Анатолійовича  -  майстра  чергової  зміни аварійно-

диспетчерської  служби  головного  підприємства  відкритого  акціонерного
товариства “Кіровоградгаз”, учасника антитерористичної операції на території
Луганської та Донецької областей,

щодо нагородження Почесною відзнакою Кіровоградської області “Честь
і  слава  Кіровоградщини”  за  багаторічну  сумлінну  працю,  заслуги
у забезпеченні соціального та економічного розвитку області, здобуття значних
успіхів у військовій сфері діяльності та з нагоди відзначення  Дня Конституції
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України,  з  наступним  затвердженням  розпорядженням  голови
Кіровоградської обласної ради і голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації.

2. ПОГОДИТИ трудовий колектив: 
Футбольний  клуб  “Олександрія”,  на  нагородження   Почесною

відзнакою  Кіровоградської  області  “Честь  і  слава  Кіровоградщини”  за
здобуття значних успіхів у спортивній діяльності та з нагоди відзначення Дня
Конституції  України,  з  наступним затвердженням  розпорядженням  голови
Кіровоградської обласної ради і голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації.

3. ПОГОДИТИ кандидатури:
ГОРДІЄНКА Григорія  Миколайовича  -  директора  Компаніївського

технікуму ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного
університету, 

ДАВИДОВСЬКОГО Миколи  Олексійовича  -  голови  селянського
фермерського господарства “Зарічне”, Петрівський район,

САМОЙЛЕНКА Ігоря  Петровича  -  генерал-майора  у  відставці,
начальника Кіровоградського обласного управління Служби безпеки України
(1992 - 1995 рр.); 

ШЛЯХОВОГО Костянтина  Васильовича  -  старшого  наукового
співробітника  відділу  історії  Кіровоградського  обласного  краєзнавчого
музею,  заступника  голови  Кіровоградського  обласного  відділення
Українського геральдичного товариства, 

на  нагородження  Відзнакою  Кіровоградської  області  “За  заслуги”
ІІ ступеня за  вагомий особистий внесок у соціально-економічний, науково-
технічний та культурний розвиток області,  активну громадську діяльність,
турботу про спадкоємність поколінь та з нагоди відзначення Дня Конституції
України,  з  наступним  затвердженням  розпорядженням  голови
Кіровоградської обласної ради і голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації.

Голова обласної ради                                                             О.Чорноіваненко


