
 
Україна 

Знам`янська міська рада Кіровоградської області 

 

Розпорядження    

        

від  17  червня 2015  року                                                                          № 78  

    м.Знам`янка 
 

Про нагородження Почесною грамотою,  

Грамотою Знам'янської міської ради  

з нагоди Дня дільничного інспектора міліції 

 

 

 Керуючись Положенням про Почесну Грамоту та Грамоту Знам`янської міської 

ради, затвердженим рішенням міської  ради від 29 травня 2002 року №64, враховуючи 

клопотання начальника Знам'янського міського відділу УМВС України в Кіровоградській 

області А. Гулого про нагородження Почесною грамотою, Грамотою та Подякою 

Знам'янської міської рази з нагоди Дня дільничного інспектора міліції. 

 

 

1. Нагородити Почесною грамотою Знам`янської міської ради: 

 Шевченка Сергія Вікторовича — капітана міліції, дільничного інспектора 

міліції СДІМ Знам'янського МВ УМВС України в області за сумлінне ставлення 

до виконання службових обов'язків, вагомий особистий внесок у справу боротьби 

зі злочинністю, захисту конституційних прав і свобод громадян та з нагоди Дня 

дільничного інспектора міліції. 

 Супрунова Ігоря Віталійовича — старшого лейтенанта міліції, старшого 

дільничного інспектора міліції СДІМ Знам'янського МВ УМВС України в області 

за сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, вагомий особистий 

внесок у справу боротьби зі злочинністю, захисту конституційних прав і свобод 

громадян та з нагоди Дня дільничного інспектора міліції. 

 

2. Нагородити Грамотою Знам`янської міської ради: 

 Ткаченка Анатолія Володимировича - капітана міліції, дільничного інспектора 

міліції СДІМ Знам'янського МВ УМВС України в області за сумлінне ставлення 

до виконання службових обов'язків, вагомий особистий внесок у справу боротьби 

зі злочинністю, захисту конституційних прав і свобод громадян та з нагоди Дня 

дільничного інспектора міліції. 

 Черного Олександра Петровича - лейтенанта міліції, старшого дільничного 

інспектора міліції СДІМ Знам'янського МВ УМВС України в області за сумлінне 

ставлення до виконання службових обов'язків, вагомий особистий внесок у 

справу боротьби зі злочинністю, захисту конституційних прав і свобод громадян 

та з нагоди Дня дільничного інспектора міліції. 
 

 Нагородити Подякою Знам`янської міської ради: 

 Плющакову Антоніну Олександрівну - старшого лейтенанта міліції, старшого 

дільничного інспектора міліції СДІМ Знам'янського МВ УМВС України в області 

за сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, вагомий особистий 

внесок у справу боротьби зі злочинністю, захисту конституційних прав і свобод 

громадян та з нагоди Дня дільничного інспектора міліції. 

 



 

4.  Головному спеціалісту з питань кадрової роботи К. Тесленко підготувати Почесну 

грамоту, Грамоту та Подяку Знам`янської міської ради  згідно з даним розпорядженням. 

 

 

Міський голова      І. Крижановський 


