
 

 

 

 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

17.08.2020 № 193-р «ос»     

 

Про нагородження 

 

Ураховуючи клопотання департаменту з гуманітарних питань міської 

ради (вх. від 23.06.2020 № 12-24/1152), управління молоді та спорту міської 

ради (вх. від 20.07.2020 №12-24/1336), громадської організації 

«ПАТРІОТ 2015» (вх. від 21.07.2020 №7-24/1417), витяг із протоколу засідання 

комісії з попереднього розгляду питань про нагородження при Кам’янській 

міській раді від 30.07.2020 №7, відповідно до рішення міської ради 

від 14.07.2000 №215-11/ХХІІІ «Про затвердження міських відзнак  нагрудних 

знаків «Відзнака міського голови», «За заслуги перед містом», «Почесний 

громадянин міста» (зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 20.12.2006 

№84-07/V), розпорядження виконкому міської Ради народних депутатів 

від 11.12.1996 №758-р «Про заснування Подяки міського голови», 

розпорядження міського голови від 15.11.2019 №458-р «Про затвердження 

Положення про відзначення цінним подарунком «Наручний годинник 

від Кам’янського міського голови», враховуючи Регламент виконавчих органів 

Кам’янської міської ради, затверджений рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 22.06.2016 №158 (зі змінами), керуючись п.20 ч.4 ст.42, ч.8 

ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 Нагородити: 

 - нагрудним знаком «Відзнака міського голови» (додаток 1); 

 - цінним подарунком «Наручний годинник від Кам’янського міського 

голови» (додаток 2); 

 - Подякою міського голови (додаток 3). 

 

 
Міський голова                                                                         Андрій БІЛОУСОВ 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від ___________ №__________ 

 

Список 

нагороджених нагрудним знаком «Відзнака міського голови» 

№ 

п/п П.І.Б. Посада Заслуги, що стали підставою 

для нагородження 

1.  КОЛОМОЄЦЬ 

Григорій Миколайович 

тренер-викладач з веслування 

на байдарках і каное Комунального закладу 

«Дитячо-юнацька спортивна школа №1» 

Кам’янської міської ради 

за високу професійну майстерність, відданість 

праці, вагомий особистий внесок у розвиток 

спортивної галузі міста, якісну підготовку 

молодих спортсменів до досягнення високих 

результатів та з нагоди Дня фізичної культури 

і спорту 

2.  УСЕНКО 

Олег Петрович 

тренер-викладач з гандболу Комунального 

закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа 

№1» Кам’янської міської ради 

за високу професійну майстерність, відданість 

праці, вагомий особистий внесок у розвиток 

спортивної галузі міста, якісну підготовку 

молодих спортсменів до досягнення високих 

результатів та з нагоди Дня фізичної культури 

і спорту 

3.  КРАВЦОВ 

Олександр Кузьмович 

тренер-викладач відділення дзюдо 

Комунального закладу «Дитячо-юнацька 

спортивна школа №4» Кам’янської міської 

ради 

за високу професійну майстерність, відданість 

праці, вагомий особистий внесок у розвиток 

спортивної галузі міста, якісну підготовку 

молодих спортсменів до досягнення високих 

результатів та з нагоди Дня фізичної культури 

і спорту 



 

№ 

п/п П.І.Б. Посада Заслуги, що стали підставою 

для нагородження 

4.  ПОЛІВЕЦЬ 

Юрій Олексійович 

тренер-викладач з академічного веслування 

позашкільного навчального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа «Металург» 

за високу професійну майстерність, відданість 

праці, вагомий особистий внесок у розвиток 

спортивної галузі міста, якісну підготовку 

молодих спортсменів до досягнення високих 

результатів та з нагоди Дня фізичної культури 

і спорту 

5.  СИДОРЧЕНКО 

Андрій Михайлович 

тренер-викладач вищої категорії 

з плавання позашкільного навчального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа «Промінь» 

за високу професійну майстерність, відданість 

праці, вагомий особистий внесок у розвиток 

спортивної галузі міста, якісну підготовку 

молодих спортсменів до досягнення високих 

результатів та з нагоди Дня фізичної культури 

і спорту 

6.  ГРИШАКОВА 

Ельвіра Андріївна 

майстер спорту України з веслування 

на байдарках і каное, вихованка Комунального 

закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа 

№1» Кам’янської міської ради 

за вагомі спортивні досягнення, високу 

професійну майстерність, примноження 

спортивної слави міста та з нагоди 

Дня фізичної культури і спорту 

7.  ДЗОЗА 

Владислав Олександрович 

майстер спорту України з тхеквондо, 

вихованець Комунального закладу «Дитячо-

юнацька спортивна школа №3» Кам’янської 

міської ради 

за вагомі спортивні досягнення, високу 

професійну майстерність, примноження 

спортивної слави міста та з нагоди 

Дня фізичної культури і спорту 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих органів  

міської ради, керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                                                                                                              Світлана КОЛІСНІЧЕНКО   



 

Додаток 2  

до розпорядження міського голови 

від ___________№_____________  

 

 

Список 

нагороджених цінним подарунком «Наручний годинник від Кам’янського міського голови» 

 

№ 

п/п П.І.Б. Посада Заслуги, що стали підставою 

для нагородження 

1. ГАРО 

Василь Васильович 

активіст громадської організації 

«ПАТРІОТ 2015» 

за активну громадську позицію, волонтерську 

діяльність, вагомий внесок у героїко-патріотичне 

виховання підростаючого покоління та з нагоди 

Дня Незалежності України 

2. ДРОБОТ 

Олександр Олександрович 

активіст громадської організації 

«ПАТРІОТ 2015» 

за активну громадську позицію, волонтерську 

діяльність, вагомий внесок у героїко-патріотичне 

виховання підростаючого покоління та з нагоди 

Дня Незалежності України 

3. КОЗАЧОК 

Андрій Сергійович 

активіст громадської організації 

«ПАТРІОТ 2015» 

за активну громадську позицію, волонтерську 

діяльність, вагомий внесок у героїко-патріотичне 

виховання підростаючого покоління та з нагоди 

Дня Незалежності України 



 

№ 

п/п П.І.Б. Посада Заслуги, що стали підставою 

для нагородження 

4. КОМАНОВ 

Дмитро Вікторович 

активіст громадської організації 

«ПАТРІОТ 2015» 

за активну громадську позицію, волонтерську 

діяльність, вагомий внесок у героїко-патріотичне 

виховання підростаючого покоління та з нагоди 

Дня Незалежності України 

5. КРАСОВ 

Сергій Олександрович 

активіст громадської організації 

«ПАТРІОТ 2015» 

за активну громадську позицію, волонтерську 

діяльність, вагомий внесок у героїко-патріотичне 

виховання підростаючого покоління та з нагоди 

Дня Незалежності України 

6. КУШНЕРУК 

Валерій Володимирович 

активіст громадської організації 

«ПАТРІОТ 2015» 

за активну громадську позицію, волонтерську 

діяльність, вагомий внесок у героїко-патріотичне 

виховання підростаючого покоління та з нагоди 

Дня Незалежності України 

7. МАЗУР 

Андрій Іванович 

активіст громадської організації 

«ПАТРІОТ 2015» 

за активну громадську позицію, волонтерську 

діяльність, вагомий внесок у героїко-патріотичне 

виховання підростаючого покоління та з нагоди 

Дня Незалежності України 

8. МАКІДА 

Ігор Володимирович 

активіст громадської організації 

«ПАТРІОТ 2015» 

за активну громадську позицію, волонтерську 

діяльність, вагомий внесок у героїко-патріотичне 

виховання підростаючого покоління та з нагоди 

Дня Незалежності України 

9. НЕКРИТИЙ 

Павло Геннадійович 

активіст громадської організації 

«ПАТРІОТ 2015» 

за активну громадську позицію, волонтерську 

діяльність, вагомий внесок у героїко-патріотичне 

виховання підростаючого покоління та з нагоди 

Дня Незалежності України 



 

№ 

п/п П.І.Б. Посада Заслуги, що стали підставою 

для нагородження 

10.  САМОЙЛОВИЧ 

Олександр Олексійович 

активіст громадської організації 

«ПАТРІОТ 2015» 
за активну громадську позицію, волонтерську 

діяльність, вагомий внесок у героїко-патріотичне 

виховання підростаючого покоління та з нагоди 

Дня Незалежності України 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих органів  

міської ради, керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                                                                                                            Світлана КОЛІСНІЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 

до розпорядження міського голови 

від ___________№_____________  

Список 

нагороджених Подякою міського голови 

№ 

п/п П.І.Б. 
Посада Заслуги, що стали підставою 

для нагородження 

1.  ПАЛЬКО 

Юрій Юрійович 

старший тренер-викладач вищої категорії 

з тхеквондо Комунального закладу 

«Дитячо-юнацька спортивна школа №3» 

Кам’янської міської ради 

за високу професійну майстерність, вагомий 

особистий внесок у розвиток спортивної галузі 

міста, якісну підготовку молодих спортсменів 

до досягнення високих результатів та з нагоди 

Дня фізичної культури і спорту 

2.  КРАВЕЦЬ 

Дар’я Сергіївна 

заступник директора з навчально-

тренувальної роботи Комунального закладу 

«Дитячо-юнацька спортивна школа №4» 

Кам’янської міської ради, тренер-викладач 

другої категорії зі стрибків на батуті 

(стрибки на акробатичній доріжці) 

за високу професійну майстерність, вагомий 

особистий внесок у розвиток спортивної галузі 

міста, якісну підготовку молодих спортсменів 

до досягнення високих результатів та з нагоди 

Дня фізичної культури і спорту 

3.  СТЕПАНЧЕНКО 

Григорій Олександрович 

фахівець першої категорії з пауерліфтингу 

Комунального закладу «Міський центр 

фізичної культури і спорту інвалідів 

«Інваспорт» Кам’янської міської ради 

за високу професійну майстерність, вагомий 

особистий внесок у розвиток спортивної галузі 

міста, якісну підготовку молодих спортсменів 

до досягнення високих результатів та з нагоди 

Дня фізичної культури і спорту 



 

№ 

п/п П.І.Б. 
Посада Заслуги, що стали підставою 

для нагородження 

4.  МІСНІК 

Любов Володимирівна 

вчитель історії Комунального закладу 

«Середня загальноосвітня школа №44» 

Кам’янської міської ради 

за багаторічну сумлінну працю, високий рівень 

професіоналізму, впровадження інноваційних 

програм і технологій, підготовку переможців 

міських та обласних олімпіад 

5.  СИРОТА 

Людмила Василівна 

вчитель англійської мови Комунального 

закладу «Спеціалізована школа 

з поглибленим вивченням іноземних мов 

І ступеня – колегіум №16» Кам’янської 

міської ради 

за сумлінну працю, високий рівень професійної 

майстерності, створення сучасних умов 

для навчання та виховання дітей 

6.  КОРОТЮК 

Ольга Миколаївна 

директор Комунального закладу «Середня 

загальноосвітня школа №32» Кам’янської 

міської ради 

за багаторічну сумлінну працю, високий рівень 

професіоналізму, вагомий особистий внесок 

у справу навчання та виховання підростаючого 

покоління. 

 

 

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради, керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                                                                                                            Світлана КОЛІСНІЧЕНКО 

 


