
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА

П Р Е З И Д І Я

РІШЕННЯ

від 18 серпня 2017 року                                                                      № 14

Про нагородження  до 
Дня  незалежності України

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  15 серпня  2017 року  № 194  “Про
клопотання  про  нагородження  Почесною  відзнакою  Кіровоградської  області
“Честь і слава Кіровоградщини” та № 195 “Про клопотання про нагородження
Відзнакою Кіровоградської області “За заслуги” ІІ ступеня”, 

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

1. Погодити 

трудові колективи:

публічного  акціонерного  товариства  “Кіровоградське
рудоуправління”;

товариства з обмеженою відповідальністю ВКФ “ВЕЛТА” 



фізичних осіб

Крамара  Василя  Лаврентійовича -  директора  АФ  ТОВ  “Авангард
ЛТД”, Новоархангельський район;

Омельяненка Сергія Борисовича - голову фермерського господарства
“Омельяненко”, Новоукраїнський район;

Зінов'єва  Євгена  Вікторовича -  спортсмена-інструктора  Укрцентру
“Інваспорт”,  члена  збірної  команди  України  з  футболу  серед  спортсменів-
інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату,

на  нагородження  Почесною  відзнакою  Кіровоградської  області
“Честь і слава Кіровоградщини” за вагомий внесок у соціально-економічний
розвиток області та з нагоди 26-ї річниці Незалежності України, з наступним
затвердженням розпорядженням голови Кіровоградської обласної ради і голови
Кіровоградської обласної державної адміністрації.

2. Погодити кандидатури:

Флорі  Андрія  Володимировича -  голови  фермерського  господарства

“Флоря”, Маловисківський район;

Кучера  Ярослава  Олександровича -  військового  комісара

Кіровоградського обласного військового комісаріату, полковника;

Чурпія Костянтина Леонідовича -  головного лікаря  Маловисківської

центральної районної лікарні,

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  26-ї  річниці  Незалежності  України,  з  наступним
затвердженням розпорядженням голови Кіровоградської обласної ради і голови
Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Голова обласної ради О.Чорноіваненко


