
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА

П Р Е З И Д І Я

РІШЕННЯ

від 23 серпня 2016 року № 4

Про нагородження 
обласними відзнаками 

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; рішень постійної комісії
обласної  ради  з  питань  регламенту,  депутатської  діяльності,  свободи  слова,
правової  та  антикорупційної  політики  від  20  липня  2016  року  №  74  “Про
клопотання  Маловисківської  районної  державної  адміністрації  та
Маловисківської  районної  ради  щодо  нагородження  Почесною  відзнакою
Кіровоградської області “Честь і слава Кіровоградщини” трудового колективу
Новокостянтинівської  шахти  державного  підприємства  “Східний  гірничо-
збагачувальний  комбінат”,  від  16  серпня  2016  року  № 89  “Про  клопотання
Новоукраїнської районної державної адміністрації та Новоукраїнської районної
ради  про  нагородження  відзнакою  Кіровоградської  області  “За  заслуги”
ІІ ступеня  Крамара  П.Л.”  та  №  90  “Про  клопотання  Добровеличківської
районної  державної  адміністрації  та  Добровеличківської  районної  ради  про
нагородження  відзнакою  Кіровоградської  області  “За  заслуги”  ІІ ступеня
Попелюха С.Ю.”

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

1. ПОГОДИТИ трудовий колектив: 
Новокостянтинівської  шахти  державного  підприємства  “Східний

гірничо-збагачувальний  комбінат”,  на  нагородження  Почесною  відзнакою
Кіровоградської області “Честь і слава Кіровоградщини” за  вагомий внесок у
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соціально-економічний розвиток області та з нагоди 25-ї річниці Незалежності
України,  з наступним затвердженням розпорядженням голови Кіровоградської
обласної ради і голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

2. ПОГОДИТИ кандидатури:
КРАМАРА Петра Лаврентійовича — директора товариства з обмеженою

відповідальністю  “Агропромислова  компанія  ім.  В.О.  Гіталова”,
Новоукраїнський район,

ПОПЕЛЮХА Сергія Юрійовича —  директора товариства з обмеженою
відповідальністю  науково-виробничого  комплексу  “ЕКО-ГРИБ”,
Добровеличківський район,

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, та з
нагоди  відзначення  25-ї  річниці  Незалежності  України,  з  наступним
затвердженням розпорядженням голови Кіровоградської обласної ради і голови
Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Голова обласної ради О.Чорноіваненко


