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від 24 червня 2021 року                Баштанка                            № 136-р 

 

Про  нагородження   Почесною  
грамотою   Баштанської міської 
ради   
 

         На підставі пункту 20 частини четвертої статті  42 Закону України «Про  
місцеве  самоврядування в Україні», з нагоди відзначення Дня Конституції 
України, клопотання начальника відділу РКіТ виконавчого комітет 
Баштанської міської ради від 24.06.2021 року №69-01-10,  з о б о в ‘ я з у ю: 

 

1.Нагородити Почесною грамотою Баштанської міської ради: 

   

КОВРИГУ Олександра Юрійовича, старосту Явкинського старостинського 
округу Баштанської міської ради, за  сумлінне ставлення до виконання своїх 
посадових обов’язків, наполегливість, ініціативність, особистий внесок у 
становлення і розвиток Баштанської територіальної  громади та з нагоди 
відзначення 25-ї річниці Конституції України; 

 

ЗЮЗЬКО Ганну Станіславівну, депутата Баштанської міської ради восьмого 
скликання, голову Баштанської  міської  ветеранської організації, за вагомий 
внесок в розвиток ветеранського руху, активну життєву позицію, високу 
громадську свідомість, волонтерську діяльність та з нагоди відзначення 25-ї 
річниці Конституції України; 

 

ШУВАЛОВА Вадима Сергійовича,   завідувача сектору з питань цифрового 
розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації виконавчого комітету 
Баштанської міської ради, за  сумлінне ставлення до виконання своїх 
посадових обов’язків, наполегливість, ініціативність, особистий внесок у 
становлення і розвиток Баштанської територіальної  громади та з нагоди 
відзначення 25-ї річниці Конституції України. 
 

ВОЛКОЖУ Олександра Станіславовича,керівника хореографічного 
колективу «Фієста», за багаторічну творчу діяльність, вагомий внесок в 
розвиток української культури, активну життєву позицію та з нагоди 
відзначення 25-ї річниці Конституції України; 



 

ДОВГУ Ангеліну, учасницю вокальної студії «Злагода» Баштанського МБК, 

переможницю обласних та Всеукраїнських фестивалів - конкурсів за  
вагомий внесок в розвиток української культури, активну життєву позицію та 
з нагоди відзначення 25-ї річниці Конституції України; 
 

КОВАЛЕНКА Віктора Георгійовича, поета, композитора, співака за  
багаторічну творчу діяльність, вагомий внесок в розвиток української 
культури, активну життєву позицію та з нагоди відзначення 25-ї річниці 
Конституції України; 

 

КРАМАРЕНКА Володимира Володимировича, керівника народного гурту 
естрадної пісні «Дивограй» за  багаторічну творчу діяльність, вагомий внесок 
в розвиток української культури, активну життєву позицію та з нагоди 
відзначення 25-ї річниці Конституції України. 
 

2.Оголосити  Подяку Баштанської міської ради: 
 

ТУР Лідії Павлівні, почесному громадянину Баштанської територіальної 
громади, учителю фізичної культури Баштанського опорного закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  №1 Баштанської міської ради, 
за вірне служіння обраній справі, високий професіоналізм,  вагомий 
особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту Баштанської 
територіальної громади, підвищення іміджу країни як спортивної держави, 
патріотичне виховання молоді, невичерпну енергію та з нагоди відзначення 
25-ї річниці Конституції України. 
 

 

Міський голова                                                             Олександр БЕРЕГОВИЙ               

 


