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Указом Президента України 

За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у 
соціально-економічний і культурний розвиток області, високий 
професіоналізм та активну громадську позицію

присвоєно почесне звання

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ"

ЛЕУСУ
Ігорю Сергійовичу

- головному редактору Бобринецького 
редакційно-видавничого об'єднання 
"Новий день"

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 
УКРАЇНИ"

ЧУЛЮКОВУ
Анатолію Степановичу

- директору Знам’янської міжрайонної 
виконавчої дирекції обласного 
відділення Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати 
працездатності

ЮВІЛЕЙНОЮ  МЕДАЛЛЮ "20 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
УКРАЇНИ"

нагороджено

КОЗЛОВУ
Валентину Афанасіївну

- заступника  директора з наукової 
роботи Кіровоградської обласної 
універсальної наукової бібліотеки 
ім. Д.І.Чижевського
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КОРОТКОВА
Анатолія Єгоровича

- директора Кіровоградського обласного 
загальноосвітнього навчально-
виховного комплексу гуманітарно-
естетичного профілю (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв), художнього
керівника народного хореографічного 
ансамблю "Пролісок",



www.fotoinform.net

керівника народного хореографічного 
ансамблю "Пролісок",

КУЛІШ
Надію Яківну

- архівіст відділу інформації та 
використання документів Державного 
архіву Кіровоградської області

НОЖЕНКО
Валентину Григорівну

- головний зберігач фондів 
Кіровоградського обласного 
художнього музею

ТРОФІМОВУ
Людмилу Григорівну

- диригент вищої категорії 
Кіровоградського академічного 
обласного українського музично-
драматичного театру 
ім. М.Л.Кропивницького

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації і 
обласної ради

За бездоганну службу, вагомий внесок у забезпечення соціально-
економічного і культурного розвитку області та з нагоди                        
20-ї річниці незалежності України

Почесною відзнакою Кіровоградської області 
"Честь і слава Кіровоградщини"

нагороджено

КОЛЕКТИВ УПРАВЛІННЯ МНС УКРАЇНИ В 
КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

з врученням диплому і одноразової грошової винагороди у розмірі 
22560 грн.
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ФЕДОРЧАКУ 
Віктору Васильовичу

- начальнику управління МНС України 
в Кіровоградській області, генерал-
майору служби цивільного захисту
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За вагомий внесок у створення культурних і духовних 
цінностей, високі досягнення у розвитку бібліотечної справи в 
області та з нагоди 20-ї річниці незалежності України

Почесною відзнакою Кіровоградської області 
"Честь і слава Кіровоградщини"

нагороджено
КОЛЕКТИВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 

ІМ. Д.І.ЧИЖЕВСЬКОГО
з врученням диплому і одноразової грошової винагороди у розмірі 
22560 грн.

ГАРАЩЕНКО
Олені Миколаївні

- директору Кіровоградської обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. 
Д.І.Чижевського

За багаторічну сумлінну працю, особистий вагомий внесок у 
соціально-економічний і культурний розвиток області, здобуття 
значних успіхів у виробничій сфері, активну 

ШТУТМАНА
Павла Леонідовича

- голову наглядових рад закритого 
акціонерного товариства "Гідросила 
Груп" та закритого акціонерного 
товариства "Ельворті Груп", депутата 
обласної ради, заслуженого 
працівника промисловості України

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації і 
обласної ради
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За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у 
соціально-економічний і культурний розвиток області, активну 
громадську позицію та з нагоди  20-ї річниці  незалежності України
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Почесною грамотою обласної державної адміністрації
і обласної ради

нагороджено

АВКСЕНТЬЄВА
Валерія Володимировича

- голову Олександрівської районної 
державної адміністрації,

БІДНОГО
Миколу Миколайовича

- водія приватного підприємства 
"Дружба", Петрівський район,

БОСЬКА
Володимира 
Михайловича

- тракториста публічного акціонерного 
товариства "Мар"янівське", 
Маловисківський район,

ВИШНЕВСЬКУ
Світлану Миколаївну

- вчителя біології Великочечеліївської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Новгородківської районної ради,

ГАРАЩЕНКО
Аллу Миколаївну

- Оситнязького сільського голову, 
Кіровоградський район,

ГОРБЕНКО
Наталію Іванівну

- заступника начальника управління 
охорони здоров'я Кіровоградської 
обласної державної адміністрації,

ГРИЦЕНКО
Тетяну Василівну

- учасника бойових дій у 
Демократичній Республіці 
Афганістан, ветерана військової 
служби, заступника голови правління 
первинної ветеранської організації 
190 винищувального авіаційного 
полку гарнізону Канатове,

5

ГРУШКУ
Володимира Івановича

- голову фермерського господарства 
"ГВІСА", депутата районної ради, 
Світловодський район,
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ДІЦУЛ
Ольгу Георгіївну

- головного спеціаліста відділу 
організаційної роботи Вільшанської 
районної державної адміністрації,

ДОНЬ
Валентину Станіславівну

- окулірувальницю товариства з 
обмеженою відповідальністю 
"Новоукраїнське", Новоукраїнський 
район,

ЗБІНСЬКУ
Вікторію Арнольдівну

- голову правління Ульяновського 
районного споживчого товариства,

ІЛЬЧЕНКА
Едуарда Дмитровича

- депутата Знам"янської міської ради,

КОЛОСА
Андрія Юрійовича

- начальника управління 
агропромислового розвитку 
Онуфріївської районної державної 
адміністрації,

КОЛЯДУ
Ірину Борисівну

- головного спеціаліста відділу 
пенсійного забезпечення та 
персоніфікованого обліку головного 
управління праці та соціального 
захисту населення Кіровоградської 
обласної державної адміністрації,

КОРОЛЯ
Віктора Михайловича

- генерального директора приватного 
підприємства "Віктор і К" 
(торгівельна марка "Королівський 
смак"), м. Світловодськ,
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КОРОЛЬ
Вікторію Анатоліївну

- заступника начальника відділу 
інспектування органів державної 
влади контрольно-ревізійного 
управління в Кіровоградській області,

КУРУПА
Віктора Миколайовича

- директора з організації виробництва 
товариства з обмеженою 
відповідальністю "УкрАгроКом", 
Олександрійський район,

ЛИСОГОРА
Анатолія Михайловича

- голову Спостережної ради товариства 
з обмеженою відповідальністю 
"Агрокомплекс", Устинівський район,

НІМЕНКА
Сергія Івановича

- керуючого селянського 
(фермерського) господарства 
"Галина", Бобринецький район,

ОМЕЛЬЧЕНКА
Миколу Олександровича

- учасника ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС І категорії, 
Новоукраїнський район,

ОПАЛЕНКА
Анатолія Яковича

- голову приватного фермерського 
господарства "Лан", Гайворонський 
район,

ПОЧАПСЬКОГО
Миколу Кузьмича

- голову ради Долинської районної 
організації Організації ветеранів 
України,

ПУСТОВУ
Марію Євгеніївну

- матір – виховательку дитячого 
будинку сімейного типу, 
Компаніївський район,
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РЕПЕНЬКА
Олега Анатолійовича

- військового комісара 
Олександрійського об'єднаного 
міського військового комісаріату 
Кіровоградської області, 
підполковника,

РОЗВОДОВСЬКОГО
Володимира Івановича

- завідуючого хірургічним відділенням,
 лікаря – хірурга Добровеличківської 
центральної районної лікарні,

СНІСАРЕНКО
Валентину Григорівну

- Йосипівського сільського голову, 
Новомиргородський район,

ТИХОНОВИЧ
Надію Миколаївну

- заступника голови Кіровоградського 
обласного товариства політичних 
в'язнів і репресованих,

ФІЛІПЕНКА
Ігоря Івановича

- головного редактора Інтернет-
видання "FotoInform", м. Кіровоград,

ХАЧАТУРЯНА
Олександра Сергійовича

- заступника голови Ленінської 
районної у місті Кіровограді ради,

ЧУМАК
Ольгу Миколаївну

- заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів 
Олександрійської міської ради,

ЯГОДЗІНСЬКУ
Людмилу Володимирівну

- головного спеціаліста відділу торгівлі 
та розвитку споживчого ринку 
головного управління економіки 
Кіровоградської обласної державної 
адміністрації,

ЯРИЖКА
Олександра Григоровича

- Тарасівського сільського голову, 
Новгородківський район,

ЯРЧЕВСЬКОГО
Віталія Дмитровича

- депутата Ульяновської районної ради

__________________
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не вручалося, а тільки оголошувалося
Указ Президента України від 19 серпня 2011 року 

№822/2011

АРСІРІЯ
Володимира
Вікторовича

- директора сільськогосподарського 
товариства з обмеженою 
відповідальністю "Степ-Агро", 
Новоукраїнський район,

БАБАЄВУ
Наталію Василівну

- керівника гуртка – методиста
Маловисківського районного 
будинку дитячої та юнацької 
творчості,

БОЛЮКА
Анатолія Васильовича

- голову виробничого
сільськогосподарського 
кооперативу "Колос", 
Компаніївський район,

ВАКУЛЕНКО
Вікторію Вікторівну

- режисера народного 
аматорського театру "Ровесник" 
місто Гайворон,

ВАЛЬКО
Тетяну Іванівну

- директора Знам’янського дитячого 
будинку-інтернату ІІІ-ІV профілю, 
м. Знам’янка,

ГАРАЩЕНКО
Аллу Миколаївну

- голову Оситнязької сільської ради 
Кіровоградського району, 

ГОЛЛЯКА
Віктора Олексійовича

- виконроба приватного 
підприємства "ВТ Кіровоград-
Трансгазбуд",

ДАВИДОВСЬКИЙ
Микола Олексійович

директор приватного 
сільськогоспогдарського 
підприємства "Зарічне" 
Петрівського району,
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ДРОБОШЕВСЬКОГО
Василя Васильовича

- директора товариства з 
обмеженою відповідальністю 
"Чапаєва" Новоукраїнського 
району, 

ДУБІНСЬКОГО
Валерія Петровича

- Заваллівського селищного голову 
Гайворонського району, 

ЗУБАЛІЯ
Андрія Панасовича

- директора товариства з 
обмеженою відповідальністю 
"Прогрес", Новомиргородський 
район,

КОВАЛЬЧУКА
Григорія Ісааковича

голову Кіровоградського міського 
товариства політичних в'язнів та 
репресованих, 

КОЗЯРЧУКА
Валентина
Валентиновича

- експерта-консультанта
приватного підприємства "ВК і К", 
Світловодський район,

КОНДРАТЕНКО
Людмилу Всеволодівну

- заступника голови 
Кіровоградського обласного 
територіального відділення 
антимонопольного комітету
України, члена громадської 
організації "Спілка підприємців 
Кіровоградської області",

КРАМАР
Валентину
Олександрівну

- заступника директора по 
соціальних питаннях агрофірми 
ТОВ "Авангард ЛТД", 
Новоархангельський район,

КРОПИВКУ
Павла Федосійовича

- колишнього голову колгоспу 
"Заповіт" Новоархангельського 
району,

МОРГУНА
Дмитра Миколайовича

- директора сільськогосподарського 
товариства з обмеженою 
відповідальністю "Деметра", 
Гайворонський район,
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Гайворонський район,

МОСКОВЧУКА
Миколу Івановича

- директора сільськогосподарського 
товариства з обмеженою 
відповідальністю "Агрофірма 
"Нива", Ульяновський район,

НАКОНЕЧНОГО
Миколу Теофановича

- директора дитячого оздоровчого 
закладу "Бригантина", 
Новоархангельський район,

ПАРФЕНОВУ
Валентину Антонівну

- заступника головного лікаря з 
лікувальної частини Знам’янської 
центральної районної лікарні,

ПЕТРЕНКА
Анатолія Олексійовича

- директора приватного 
сільськогосподарського 
підприємства "Україна", 
Устинівський район,

ПОЛІЩУКА
Віктора Васильовича

- Свердловського сільського голову
Бобринецького району,

ПОЛІЩУКА
Сергія Юрійовича

- директора дочірнього 
підприємства "Кіровоградський 
облавтодор" відкритого 
акціонерного товариства 
державної акціонерної компанії 
"Автомобільні дороги України",

ПРОСКАЧЕНКА
Дмитра Дмитровича

- колишнього завідуючого
Добровеличківським районним 
відділом культури,

ПРОТАСОВА
Івана Васильовича

- начальника управління 
Пенсійного фонду України в 
Компаніївському районі,
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ПУГАЧА
Сергія Івановича

- головного агронома
сільськогосподарського 
товариства з обмеженою 
відповідальністю "Родіна", 
Онуфріївський район,

СНІСАРЕНКА
Григорія
Олександровича

- голову фермерського 
господарства "Снісаренка", 
Олександрівський район,

ТЕСЛЕНКА
Анатолія Миколайовича

- голову сільськогосподарського 
виробничого кооперативу 
ім. Шевченка с. Веселівка 
Бобринецького району, 

ХАРКОВЕЦЬ
Наталію Анатоліївну

- Виноградівського сільського
голову Компаніївського району,

ХРИСТЕНКА
Миколу Васильовича

- голову Розумівської сільської 
ради Олександрівського району,

ЦИГУЛЬСЬКОГО
Владислава
Андрійовича

- голову Знам’янської районної 
ради ветеранів,

ЧЕРКАСА
Сергіа Степановича

- вчителя історії  Новгородківського 
навчально-виховного комплексу 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів з поглибленим 
вивченням предметів – центр 
довузівської підготовки",

ЧУРПІЯ
Костянтина 
Леонідовича

- головного лікаря Маловисківської 
центральної районної лікарні,

ЯКИМЧУКА
Олександра Наумовича

- заступника директора з 
навчально-виховної роботи, 
вчитель історії Кіровоградського 
обласного загальноосвітнього 
навчально-виховного комплексу 
гуманітарно-естетичного профілю 
(гімназія-інтернат – школа 
мистецтв).
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(гімназія-інтернат – школа 
мистецтв).
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