
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 21.09.2017 № 305 

м. Золотоноша 

 

Про відзначення кращих за професією 

до Дня міста 

 

За професійні досягнення в праці, активну участь у благоустрої міста, 

його громадському житті та з нагоди Дня міста, керуючись ст. 40 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Відзначити Почесною грамотою міської ради та цінними подарунками: 

 

в номінації „Кращий за професією” 

- Бондаря Сергія Павловича - начальника сектору моніторингу 

Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Черкаській області (конфіденційні дані); 
- Городничу Наталію Миколаївну - завідувача дошкільним навчальним 

закладом „Калинка” (конфіденційні дані); 

- Карлик Ганну Вікторівну - вчителя початкових класів Золотоніської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 (конфіденційні дані); 

- Носулю Віталія Івановича - заввідділом гурткової роботи Золотоніського 

будинку дитячої та юнацької творчості (конфіденційні дані); 

- Змановську Тетяну Олександрівну - головного економіста ДП 

„Златодар” (конфіденційні дані); 

- Білик Анну Олександрівну - секретаря ТОВ „Фес Укр” (конфіденційні 

дані); 

- Мєшкову Ларису Валеріївну - головного економіста ПАТ 

„Золотоніський маслоробний комбінат” (конфіденційні дані); 

- Воробйова Юрія Володимировича - слюсаря АВР 4-го розряду КП 

„Міський водоканал” (конфіденційні дані); 

- Кучеренко Тетяну Василівну - майстра по озелененню КП „Міський 

водоканал” (конфіденційні дані); 
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- Нижник Анжелу Борисівну - медичного статиста КП „Золотоніський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Золотоніської міської 

ради (конфіденційні дані); 

- Гудзенко Любов Василівну - соціального працівника Золотоніського 

міського центру соціальної допомоги виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради (конфіденційні дані); 

- Духаніну Ірину Дмитрівну - викладача вокально-хорового відділу 

Золотоніської дитячої музичної школи (конфіденційні дані); 

- Степаненка Віталія Васильовича - керівника народного аматорського 

ансамблю пісні й танці „Задніпряни” (конфіденційні дані); 

- Весніна Ігоря Володимировича - начальника управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних відносин виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради (конфіденційні дані); 

- Степовенко Галину Анатоліївну - виконуючу обов’язки начальника 

фінансового управління, заступника начальника управління – начальник відділу 

по плануванню бюджету та фінансуванню бюджетних установ фінансового 

управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради (конфіденційні 

дані); 

- Бурдонос Тетяну Сергіївну - спеціаліста І категорії відділу грошових 

виплат та компенсацій управління паці та соціального захисту населення 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради (конфіденційні дані); 

- Галату Руслана Валерійовича - відповідальний секретар газети 

„Златокрай” (конфіденційні дані); 

- Розсоху Вячеслава Івановича - головного тренера ветеранської  команди 

ФК „Спартак-Колос” (конфіденційні дані); 

- Душку Віктора Миколайовича - приватного підприємця, депутата 

Золотоніської міської ради VІІ скликання (конфіденційні дані); 

в номінації „Кращий голова квартального комітету” 

- Горбик Ніну Григорівну - голову квартального комітету № 4 

(конфіденційні дані); 

в номінації „Кращий голова будинкової ради” 

- Єгорова Володимира Борисовича - голову будинкової ради 

багатоповерхових житлових будинків по вул. Шевченка,62а, 62б (конфіденційні 

дані); 
 

в номінації „Кращий активний громадський діяч” 

- Пелих Марину Олександрівну – учасник антитерористичної операції, 

член ГО „Золотоніська спілка учасників АТО” (конфіденційні дані); 

 

в номінації „Кращий голова первинної ветеранської організації” 

- Юр’єву Анну Василівну - ветерана праці, голову первинної ветеранської 

організації ВАТ „Золотоніського машинобудівного заводу ім. І.І. Лепсе” 

(конфіденційні дані); 
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в номінації „Краща багатодітна сім'я” 

- Ісько Наталію Петрівну (конфіденційні дані); 

 

в номінації „Кращий двір/краще подвір’я” 

- приватну садибу по вул. Залізнична,19а - господар садиби Гаврюшенко 

Микола Іванович; 

- багатоквартирний будинок по вул. Січова,25 - голова ОСББ Лелиця 

Володимир Степанович. 

2. Відзначити Почесною грамотою міської ради Керу та Кейсі Петерсонів - 

волонтерів Корпусу Миру США. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Суддю С.В. та відділ культури (Щербатюк С.М.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник міського голови      С.В.Суддя 

Керуючий справами       О.В. Тітаренко 

Начальник відділу організаційного 

забезпечення, контролю та кадрової роботи   В.А. Левченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левченко 52630 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel

