
від 25 січня 2016 року                                                                                               № 13-гр

м. Кіровоград

Про  участь в організації  вручення 
обласної літературної премії 
імені Євгена  Маланюка

Відповідно до рішень обласної ради: від 19 квітня 2002 року № 13
“Про  заснування  обласної  літературної  премії  імені  Євгена  Маланюка”,
від 28 березня 2003 року № 161 “Про нові редакції  положень про обласну
літературну премію імені Євгена Маланюка; про обласну краєзнавчу премію
імені  Володимира  Ястребова  та  затвердження  нового  складу  конкурсної
комісії  по  присудженню  обласної  краєзнавчої  премії  імені  Володимира
Ястребова”, від 17 лютого 2012 року № 277 “Про внесення змін до Положень
про обласні премії”, від 29 вересня 2015 року      № 810 “Про внесення змін
до Положення про обласну літературну премію імені Євгена Маланюка” та
за результатами голосування конкурсної комісії:

1. Затвердити  рішення  конкурсної  комісії  з  присудження  обласної
літературної премії імені Євгена Маланюка від 18 січня 2016 року, згідно з
яким  переможцями  обласної  літературної  премії  імені  Євгена  Маланюка
за 2015 рік оголошено:

у  номінації  “Поезія  (у  тому  числі  драматичні  твори  і  переклади)”
Шпирку Оксану Леонідівну за книгу “Та, що чекала вітрила”;

у  номінації  “Проза  (у  тому  числі  драматичні  твори  і  переклади)”
Чорноівана Олексія Петровича за книгу “Гуляйпільська застава”; 

у номінації  “Літературознавство і  публіцистика”  Михиду Людмилу
Миколаївну  за  книгу  “Іван  Багряний:  таємниці  творчої  лабораторії.  Мала
проза”.
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2. Оголосити подяку Кіроовградської  обласної  ради Романюку Миколі

Миколайовичу,  Кондратенко-Процун  Валентині  Фоківні,  Яремчуку
Володимиру  Петровичу,  Кобзарю  Володимиру  Федоровичу  та  Могилюку
Володимиру  Олександровичу  за  значний  внесок  у  літературну  скарбницю,
виявлені творчі здібності і майстерність володіння образним словом.

3. Затвердити  робочий  план  з  організації  вручення   обласної
літературної премії імені Євгена Маланюка за 2015 рік (додається).

4. Виконавчому  апарату  обласної  ради  забезпечити  виготовлення
дипломів, гравіювання напису на табличках до скульптури “Степовий орел” і
нагрудних  знаках  “Лауреат  обласної  премії”,   що  додаються  до  дипломів
лауреата обласної премії, придбання квітів.

5. Вручення  обласної  літературної  премії  імені  Євгена  Маланюка
провести під час  урочистостей,    присвячених   дню    народження  Євгена
Маланюка  -  02  лютого  2016  року  в  приміщенні  Кіровоградської  обласної
універсальної наукової бібліотеки імені Дмитра Івановича Чижевського. 

Лауреатам  обласної  літературної  премії  імені  Євгена  Маланюка
вручити  дипломи,  скульптури  “Степовий  орел”,  нагрудні  знаки  “Лауреат
обласної премії” та привітати квітами.

6. Фінансування  витрат,  пов’язаних  з  організацією  та  проведенням
урочистого вручення премії, здійснити відповідно до рішення обласної ради
від 26 жовтня 2007 року № 323 “Про перелік загальнообласних заходів,  що
фінансуються  Кіровоградською  обласною  радою”   за  рахунок  коштів
обласного  бюджету,  виділених  обласній  раді  для  проведення
загальнообласних заходів, згідно з кошторисом (додаток 1).

7. Дане розпорядження надіслати Кіровоградській обласній державній
адміністрації  та  департаменту  культури,  туризму та  культурної  спадщини
обласної державної адміністрації.

8. Контроль  за  виконанням  даного  розпорядження  покласти  на
керуючого    справами      виконавчого    апарату    обласної   ради
Тимофієву Н.Г.

Перший заступник
голови обласної ради    Ю.Гугленко



Додаток 1
до розпорядження голови
Кіровоградської обласної ради
від 25 січня 2016року
№ 13-гр

КОШТОРИС
витрат на   організацію вручення  обласної літературної  премії 

імені Євгена Маланюка

Найменування витрат Сума, грн

оплата послуг із гравіювання напису на  
табличках до скульптури “Степовий орел” і 
нагрудних знаках “Лауреат обласної премії”

360,00

виготовлення дипломів лауреатам премії 60,00

придбання квітів для  вручення лауреатам 360,00

Разом 780,00

Сімсот вісімдесят грн. 00 коп.

Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради Н.Тимофієва



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Кіровоградської обласної ради
від 25 січня 2016 року
№ 13-гр

РОБОЧИЙ ПЛАН 
з організації  вручення  обласної літературної премії 

імені Євгена Маланюка

№ п/п Найменування заходу Відповідаль-
ний за

виконання

Термін
виконан-
ня заходу

1. Забезпечити:

виготовлення  дипломів  лауреатам
обласної  літературної  премії  імені
Євгена Маланюка

Дикусар О.М. до 29 січня
2016 року

гравіювання  напису  на  табличках  до
скульптури  “Степовий  орел”  і
нагрудних  знаках “Лауреат обласної
премії”

Дикусар О.М. до 29 січня
2016 року

придбання  квітів  для  вручення
лауреатам  обласної  літературної
премії імені Євгена Маланюка 

Дикусар О.М. 02 лютого
2016 року

підготовку  Подяк  Кіровоградської
обласної  ради  номінантам  обласної
літературної премії

Святовець С.І. 29 січня

2016 року

2. Підготувати:

експрес-інформацію  про   вручення
обласної  літературної  премії  імені
Євгена  Маланюка  для  оприлюднення
на сайті обласної ради 

Здір Л.В. 02-03
лютого

2016 року

тези до виступу голови обласної  ради
та  порядок  вручення  обласної
літературної  премії  імені  Євгена
Маланюка

Шевченко о.А. 29 січня
2016 року

3. Запросити акредитовані засоби 
масової інформації

Здір Л.В.  02 лютого
2016 року

Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради      Н. Тимофієва


