
              

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від    10    липня    2015 року                    №  219 
 

 

м. Знам`янка 

 

Про затвердження результатів 

щорічного міського    конкурсу 

«Знам’янчанин року» 

 

 З метою позитивних зрушень у соціальному середовищі м. Знам’янки, 

самореалізації особистості, підтримки та визнання найбільш соціально вагомих 

громадсько-корисних досягнень людей в різних номінаціях, заохочення їх до подальшої 

активної участі у громадському житті, а також відзначення людей за особистий вагомий 

внесок в соціально-економічне, промислове, творче, культурне та політичне життя міста, 

на виконання рішень  сесії Знам’янської міської ради від 17 квітня 2015 року № 1701 та 

від 22 травня 2015 року №1741, керуючись ст. 40 Закону України  "Про місцеве 

самоврядування в Україні", виконавчий комітет Знам'янської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити результати щорічного міського конкурсу «Знам’янчанин року» 

(протокол та результати додаються).  
2. Редакції газети міської ради "Знам'янські вісті" (ред. Н.Коленченко), відділу 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (нач.Загородня В.Г.) 
оприлюднити результати щорічного міського   конкурсу   «Знам’янчанин року» у 
міській газеті «Знам’янські вісті» та на офіційному сайті Знам’янської міської ради. 

3. Переможців  щорічного міського   конкурсу  «Знам’янчанин року» нагородити 
статуеткою  «Ніка»   та  Почесною грамотою  міської ради під час святкування Дня 
міста. 

4. Нагородити конкурсантів, які набрали  меншу кількість голосів,  ніж переможець,    
Дипломами міської ради під час святкування Дня міста. 

5. Відділу культури та туризму (нач.Бабаєва С.М.) забезпечити організацію та 
проведення святкування міського заходу з нагоди відзначення переможців 
щорічного міського конкурсу «Знам’янчанин року». 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на керуючу справами 

міськвиконкому Л.Меренкову. 

 

 

 

Міський голова   І.Крижановський 

 

 
 

 



                                                                             ПРОТОКОЛ  №1 
 

засідання лічильної комісії з таємного голосування 

«Про  підсумки голосування по визначенню переможців  

щорічного  міського конкурсу «Знам’янчанин року» 

 

від  01.07.2015 

 

На засіданні лічильної  комісії присутні члени комісії в кількості 3 осіб, а саме: 

Клімова С.В., Ладожинська Р.А., Бойко С.В. 

 

1. Слухали: Про обрання голови лічильної комісії з таємного голосування з 

питання   підведення підсумків голосування по визначенню переможців 

щорічного  міського конкурсу «Знам’янчанин року» 

Вирішили: 

Обрати головою лічильної комісії Клімову С.В. 

 

2.  Слухали: Про обрання секретаря лічильної комісії з таємного голосування з 

питання підведення підсумків голосування по визначенню переможців 

щорічного  міського конкурсу «Знам’янчанин року» Бойко С.В. 

Вирішили: 

      Обрати секретарем лічильної комісії з таємного голосування Бойко С.В. 

 

3. Слухали: Про порядок таємного голосування з питання підведення 

підсумків голосування по визначенню переможців щорічного  міського 

конкурсу «Знам’янчанин року» 

Вирішили:             

1. Доручити секретареві лічильної комісії скласти список учасників організаційного 

комітету,   які братимуть участь у таємному голосуванні з питання підведення 

підсумків голосування по визначенню переможців щорічного  міського конкурсу 

«Знам’янчанин року».  

2. Затвердити форму бюлетеня для таємного голосування з питання підведення 

підсумків голосування по визначенню переможців щорічного  міського конкурсу 

«Знам’янчанин року» 

      За – 3 чол. 

Проти – 0 

Утримався – 0 

 

3. Провести таємне голосування в залі засідань міської ради. 

4. Затвердити порядок таємного голосування шляхом відмітки навпроти прізвища 

вибраного номінанта. 

Відповідно до Положення про щорічний міський конкурс "Знам’янчанин року" 

пропонується провести таємне голосування для визначення переможців конкурсу. 

Прошу отримати бюлетені для голосування та виконати процедуру. 

 

Результати таємного голосування: 
  

1. Підприємець року:  

 Холявко Олександр Анатолійович – 12; 

 Плохотнікова Олена Олександрівна -2; 

 Лежанська Олена Василівна – 1; 

 не підтримую жодного кандидата -0 

 

 

 



      2.   Талант року у сфері медицини:  

 Тарасова Валентина Володимирівна – 9; 

 Шмигаль Ігор Павлович -3; 

 Бродченко Тетяна Іванівна -0; 

 Загра Іван Михайлович -3; 

 не підтримую жодного кандидата -0 

 

3. Талант року у сфері освіти: 

                               Довгаленко Людмила Григорівна – 2; 

 Панкевич Валентина Іванівна -3; 

 Шуляшкіна Світлана Анатоліївна – 9; 

 не підтримую жодного кандидата -1 

 

4. Талант року у сфері    культури та мистецтва: 

 Половко Валентина Анатоліївна – 4; 

 Булах Раїса Валентинівна – 4; 

 Кулик Тетяна Станіславівна – 6; 

 Корнієнко Юлія Миколаївна – 1; 

 не підтримую жодного кандидата - 0 

 

5. Молодь Знам’янщини: 

 Зайченко Крістіна Леонідівна – 11; 

 Омельченко Єлизавета Сергіївна – 3; 

 Москаленко Тетяна Володимирівна – 1; 

 не підтримую жодного кандидата - 0 

  

6. Професіонал року у сфері спорту: 

 Слуцький  Олексій Анатолійович – 14; 

 Кошовий Сергій Миколайович – 0; 

 Лень Валерій Олексійович -0; 

 не підтримую жодного кандидата -1 

 

7. Залізничник року: 

 Матвієнко Володимир Васильович -13; 

 Лебедєв Дмитро Олександрович -1; 

 Степаненко Віктор Миколайович -1; 

 не підтримую жодного кандидата -0 

 

8. Лідер року органу самоорганізації населення: 

 Іванова Наталія Вікторівна – 11; 

 Клименко Наталія Миколаївна – 2; 

 Каратєєв Сергій Всеволодович – 1; 

 Ніколаєв Павло Арсентійович – 1; 

 не підтримую жодного кандидата - 0 

 

9. Професіонал року у соціальній сфері: 

  Хомяченко Тетяна Антонівна – 8; 

  Безай Світлана Іванівна – 2; 

  Лєднєва Надія Григорівна – 2; 

  Коляда Олена Володимирівна -3; 

  не підтримую жодного кандидата - 0 

 

 

 



 

10. Професіонал року у комунальній сфері: 

Заруцький Андрій Анатолійович – 11; 

 Шинкар Павло Борисович – 2; 

  Проценко Рімма  Володимирівна – 0; 

  Бискуб Станіслав Васильович – 1; 

  не підтримую жодного кандидата - 0 

 

11. Захисник Вітчизни: 

  Крижан Віталій Іванович – 14; 

  Бабінов Євген Якович – 1; 

  Крижан Любомир Іванович – 0; 

  не підтримую жодного кандидата - 0 

 

12. Професіонал рятівник:  

  Ларіонов Владислав Сергійович – 14; 

  Пшеничний Дмитро Валентинович – 1; 

  Купцов Сергій Леонідович – 0; 

  не підтримую жодного кандидата - 0 

 

13. Волонтер  року: 

  Цуркан Надія Михайлівна – 14; 

  Компанієць Людмила Михайлівна – 0; 

  Хомутов Володимир Петрович – 0; 

  Джуринський Володимир Фомич – 0; 

  Тишкевич Наталія  Миколаївна – 0; 

  Котинська Тетяна Степанівна – 0; 

  не підтримую жодного кандидата - 1 

 

14. Керівник року: 

 Савельєв Ігор Миколайович – 11; 

 Костікова Тетяна Миколаївна – 0; 

 Гавришевський Євгеній Олександрович – 2; 

 не підтримую жодного кандидата -1 

 

      15. Професіонал року державних установ, та органів місцевого самоврядування: 

 Іваськів Тетяна Анатоліївна – 14; 

  Голікова Оксана Сергіївна – 0; 

  Костюкевич Лілія Вікторівна – 0; 

  не підтримую жодного кандидата – 0 

 

 

Не дійсних бюлетенів – немає 

Погашено - 2 

 

 

Голова лічильної комісії :                    С.Клімова 

 

Секретар лічильної комісії :                С.Бойко 

 

 

 

 
          



            ЗАТВЕРЖЕНО: 
рішенням виконавчого комітету 
Знам'янської міської ради 

від 10 липня 2015 р. № 219 

 

 

Результати проведення щорічного  міського конкурсу 

 «Знам’янчанин року»: 

 
 

 

 „ Підприємець року”   - Холявко Олександр Анатолійович; 
 

 „Професіонал  року у сфері медицини”  - Тарасова Валентина 

Володимирівна; 
 

 „Професіонал року у сфері освіти ” – Шуляшкіна Світлана Анатоліївна; 
 

 „Професіонал року у сфері культури та мистецтва” – Кулик Тетяна    

Станіславівна;  
 

 „ Молодь Знам’янщини”  - Зайченко Крістіна Леонідівна; 
 

 „ Професіонал року у сфері   спорту”  - Слуцький Олексій Анатолійович; 
 

 «Залізничник року»  - Матвієнко Володимир Васильович; 
 

 «Лідер року органу самоорганізації населення» - Іванова Наталія 

Вікторівна; 
 

 «Професіонал року у соціальній сфері» - Хомяченко Тетяна Антонівна; 
 

 «Професіонал року у комунальній сфері» - Заруцький Андрій 

Анатолійович; 
 

 «Захисник Вітчизни» - Крижан Віталій Іванович; 
 

 «Професіонал рятівник» - Ларіонов Владислав Сергійович; 
 

 «Волонтер року» - Цуркан Надія Михайлівна; 
 

 «Керівник року» - Савельєв Ігор Миколайович;  
 

 «Професіонал року державних установ, та органів місцевого 

самоврядування» - Іваськів Тетяна Анатоліївна 

 

 

 

 


