
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 20.09. 2018 № 295 

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” 

- Лимаря Станіслава В’ячеславовича - директора ПрАТ „Золотоніський 

машинобудівний завод” (ІПН 2902107617); 
- Рибалка Сергія Григоровича - заступника директора ДП „Роял Фрут 

Гарден Іст” ТОВ „Роял Фрут Гарден”(ІПН 2778414773); 

- Клімова Володимира Григоровича - голову правління ПрАТ 

„Золотоношарембуд” (ІПН 2097705934); 

- Чумака Сергія Григоровича - в.о. директора КП „Міський водоканал” 

(ІПН 2425305597); 

- Кунчича Володимира Анатолійовича - начальника транспортної дільниці 

КП „Міський водоканал” (паспорт серія НС 033672); 

- Восколовича Володимира Владиславовича - майстра дільниці 

підприємства ТОВ „380В” (ІПН 3612309637); 

- Алюкову Наталію Миколаївну - головного редактора газети „Златокрай” 

(ІПН 2320613525); 

- Собка Олександра Володимировича - старшого оперуповноваженого 

сектору кримінальної поліції Золотоніського відділу поліції ГУ НП в 

Черкаській області (ІПН 2938607296); 

- Хабла Едуарда Петровича - оперуповноваженого сектору кримінальної 

поліції Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області (ІПН 

3291316371); 
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- Синьоок Валентину Володимирівну - старшу медичну сестру 

амбулаторії №3 КП „Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги (сімейної медицини)” Золотоніської міської ради (ІПН 3264915866); 

- Кодак Наталію Іванівну - вчителя Золотоніської спеціалізованої школи 

№1 Золотоніської міської ради Черкаської області (ІПН 2797812265); 

- Якушину Людмилу Леонідівну - керівника закладу дошкільної освіти 

„Берізка” (ІПН 2769603726); 

- Кулика Олега Валентиновича - директора Золотоніського міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату (ІПН 2913215237); 

- Яковенко Ірину Анатоліївну - завідувач відділення організації надання 

адресної натуральної та грошової допомоги (ІПН 3238716381); 

- Кузнєцову Ірину Володимирівну - завуча з навчально-виховної роботи 

Золотоніської дитячої музичної школи (ІПН 2796614385); 

- Носенка Валентина Віталійовича -  завідуючого парком ім. 

Т.Г.Шевченка (ІПН 2911716531); 

- Баранника Валентина Володимировича - головного спеціаліста відділу 

праці управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради (ІПН 3208017474); 

- Гавву Віталія Павловича - приватного підприємця (ІПН 2712602512); 

- Зеленську Наталію Іванівну - приватного підприємця, депутата 

Золотоніської міської ради VІІ скликання (ІПН 2166006929); 

- Душку Віктора Миколайовича - приватного підприємця, депутата 

Золотоніської міської ради VІІ скликання (ІПН 2278007334); 
- Бабенко Наталію Борисівну - головного бухгалтера управління житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

(ІПН 2409113346); 

- Лущу Вікторію Анатоліївну - головного спеціаліста відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради (ІПН 2725106528); 

- Строканя Миколу Даниловича - головного спеціаліста сектору у справах 

молоді та спорту служби у справах дітей, молоді та спорту виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради (ІПН 2189005698); 

- Федорця Валерія Володимировича - депутата Золотоніської міської ради 

VІІ скликання (ІПН 2534004671); 

- Абрамова Артура Михайловича - голову громадського об’єднання „Ліга 

Баскет”, головного тренера міської баскетбольної команди „Легіон” (ІПН 

2838518750); 

- Чопорова Андрія Володимировича - керівника шахового гуртка клубу 

„Гамбіт” Золотоніської гімназії ім. С.Д.Скляренка (ІПН 2287001011); 

- Синьоока Миколу Павловича - керівника шахового гуртка міського 

будинку дитячої та юнацької творчості (ІПН 2342000232); 

в номінації „Кращий голова квартального комітету” 

- Бабак Валентину Степанівну - голову квартального комітету № 16 (ІПН 

1754507265); 
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в номінації „Кращий голова первинної ветеранської організації” 

- Титаренко Раїсу Павлівну - голову первинної ветеранської організації 

кварталу №3 (ІПН 1719303000); 
 

в номінації „Краща громадська організація” 

- ГО „Золотоніська спілка учасників АТО та волонтерів” - керівник Шкурко 

Леся Петрівна (ЄДРПОУ 40966000); 
 

в номінації „Краща багатодітна сім'я” 

- Колісника Віталія Івановича та Євгенію Олександрівну (ІПН 2849608945); 

 

в номінації „Молода сім'я” 

- Єщенка Віталія Миколайовича та Катерину Вікторівну (ІПН 3411209583); 

 

в номінації „Краща мама” 

- Шкурко Аллу Миколаївну (ІПН 2542505780); 

 

 

в номінації „60 років подружнього життя” 

- Бузуна Миколу Гавриловича та Євдокію Макарівну (ІПН 1440016225); 

 

в номінації „Кращий двір/краще подвір’я” 

- приватну садибу по вул. 23 Вересня - господар садиби Семинюк Юрій 

Якович; 

- багатоквартирний будинок по вул. Обухова,30 - голова ОСББ Дахно 

Василь Вікторович. 

2. 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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левченко 52630В.І. 
 


