
КРИВОРВЬКА М1СБКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET
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22.01.2020 м. Кривий Pir № 40

Про нагородження в'ьдзнаками 
виконкому КриворЬькоХ лиськоХ 
ради

3 метою вщзначення пращвншав закладу охорони здоров’я, органу 
мюцевого самоврядування, промислового пщприемства, спортсмешв; розгля- 
нувши клопотання департаменту у справах ciM’i, молод1 та спорту, управл1ння 
охорони здоров’я виконкому Кривор1зько1 мюькоУ ради, виконком1в 
1нгулецько1, МеталургШноТ районних у MicTi рад, ГромадськоУ орган1зацп 
«ФЕДЕРАЦ1Я ДЗЮДО КРИВОГО РОГУ»; вщповщно до р1шення виконкому 
мюькоУ ради вщ 13.09.2017 №408 «Про затвердження Положения про вщзнаки 
виконкому Кривор13ько'1 мюькоУ ради та Кривор13ького MicbKoro голови в новш 
редакцп»; керуючись Законом УкраУни «Про мюцеве самоврядування в 
УкраУш», виконком мюькоУ ради вирииив:

1. Нагородите:
1.1. За сумлшну довголНню працю, вщданють справц високу професшну 

майстернють та з нагоди 60-р1чного ювшею нагрудним знаком «За заслуги 
перед мютом» II ступеня Бшого 1вана Борисовича, завщувача уролопчного 
вщ дтення Комунального пщприемства «Кривор1зька м1ська кл1н1чна л1карня 
№2» Кривор1зько1 M icbKoi ради.

1.2. За пщготовку спортсмешв високого р!вня, профес1онал1зм, вагомий 
особистий внесок у виховання зростаючого поколшня та розвиток дзюдо в MicTi 
нагрудним знаком «За заслуги перед мютом» III ступеня Сергейчука Павла 
Михайловича, тренера-викладача з дзюдо ГромадськоУ оргашзацй' «ФЕ
ДЕРАЦИЯ ДЗЮДО КРИВОГО РОГУ», кер1вника гуртка з дзюдо Комунального 
позашкшьного навчального закладу «Палац дитячоУ та юнацькоУ творчоеп 
Центрально-MicbKoro району» Кривор1зькоУ мюькоУ ради.

1.3. За високий професюнал!зм, багатор!чну сумлшну працю, зразкове 
виконання посадових обов’язюв та з нагоди 60-р1чного юв1лею Грамотою 
виконкому Кривор1зько1 мюькоУ ради Маглочян Карше Григор1вну, секретаря 
кер1вника виконкому МеталургшноУ районноУ у MicTi ради.

1.4. За вагом1 досягнення в спортз, сумлшну плщну працю, високий професюна- 
л1зм, участь у III юнацьких зимових Ол!мпшських irpax представниюв Комунального
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позашкшьного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» 
Кривор1зько\‘ MicbKoi ради: нагрудним знаком «За заслуги перед мютом» III 
ступеня Пойду Олександра Миколайовича, тренера-викладача вщдшення хокею 
з шайбою, Почесною грамотою виконкому Кривор1зько1 мюькоТ Паська Дениса 
Павловича, ср1бного призера III юнацьких зимових Ол1мпшських irop з хокею з 
шайбою, вихованця закладу.

1.5. За значш професшш здобутки, сумл!нну працю, високий 
професюнал1зм та з нагоди завершения ремонтних робгг у Комунальному 
некомерцшному п1дприемств1 «Кривор1зька мюька л1карня №11» Кривор1зько1 
мюько1 ради (додаток).

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на керуючу справами 
виконкому MicbKoi ради.



Додаток
до ршення виконкому лйсько! ради

22.01.2020 №40

СПИСОК

пращвнитв Акционерного товариства «Швденний г'ьрничо- 
збагачувальний комбтат», яш нагороджуютъся з нагоди завершения 

ремонтныхроб!т у  Комунальному некомерцШному nidnpueMcmei 
«КриворЬька м'юькалтарня №11» Кривор’пькоХмкькоХради

Почесними грамотами виконкому КриворгзькоХ лйськоХ ради:

ГОЛОВАТЮК Серий Миколайович, електрослюсар черговий та з ремонту 
устаткування управлшня з ремонту технологичного устаткування,

КАПУЩУЛУ Олена Петр1вна, лицювальник-плиточник ремонтно- 
бущвельного цеху,

НЕЧЕПОРЕНКО Андрш Олександрович, тесляр ремонтно-буд1вельного 
цеху,

САДОХ1Н Олег Анатолшович, тесляр ремонтно-будгвельного цеху.

Грамотами виконкому КриворХзъкоХ м'юъкоХ ради:

Керуюча справами викон Тетяна Мала


