
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

від "10"  травня 2016 року                                                                   № 111-гр

м. Кіровоград

Про участь в організації вручення 
обласної  краєзнавчої премії 
імені Володимира Ястребова

Відповідно  до  Положення  про  обласну  краєзнавчу  премію  імені
Володимира Ястребова та на підставі протоколу засідання конкурсної комісії з
присудження обласної краєзнавчої премії імені Володимира Ястребова від 29
квітня 2016 року:

 
1. Присудити обласну краєзнавчу премію імені Володимира Ястребова та

присвоїти звання  “Лауреат обласної премії” у 2016 році:

У    “        ”номінації Краєзнавчі розвідки з історії міст і сілобласті  
Озерову Петру Івановичу за наукове дослідження по генеалогії корінних

жителів  одного  населеного  пункту  “Родова  книга  корінних  жителів
старообрядного села Красний Яр”, “Найдавніше минуле Новомиргородщини”.

Вручити Озерову П.І. диплом лауреата обласної краєзнавчої премії імені
Володимира Ястребова, скульптуру “Степовий орел”, нагрудний знак “Лауреат
обласної премії”.

  “  -   Уномінації Популяризація історико культурної та
  ,   ”природничої спадщини краю розвиток музейної справи

.Тютюшкіну Юрію Володимировичу за ілюстративний матеріал до книг,
видань та публікацій Ю. Тютюшкіна та статті про нього  “Люки рідного міста ”.

Вручити Тютюшкіну Ю.В.  диплом лауреата обласної краєзнавчої премії
імені  Володимира  Ястребова,  скульптуру  “Степовий  орел”, нагрудний  знак
“Лауреат обласної премії”.
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2. Оголосити Подяку Кіровоградської обласної ради за вагомий внесок у

дослідження,  збереження  та  популяризацію  історико-культурної  спадщини
Кіровоградщини:

Яровенко  Тетяні  Сергіївні  за  Винниченківський  цикл  літературно-
художнього проекту “Стилет і стилос трьох степовиків”;

Гейку  Сергію  Володимировичу  за  історико-краєзнавчий  нарис  “Часи
тривог сподівань. Єлисаветградщина у 1917-1922 рр.” ;

Голому Віктору Анатолійовичу за краєзнавче дослідження “Археологічна
спадщина Знам'янщини ”.

3.  Затвердити  Робочий  план  заходів  з  організації  вручення  обласної
краєзнавчої премії імені Володимира Ястребова (додається).

4.  Вручення  обласної  краєзнавчої  премії  імені  Володимира  Ястребова
провести 18 травня 2016 року під час урочистостей із нагоди Міжнародного дня
музеїв (Кіровоградський обласний краєзнавчий музей).

5.  Фінансово-господарському відділу виконавчого апарату обласної ради
здійснити  заходи  щодо  виготовлення  дипломів,  гравіювання  напису  на
табличках  до  скульптури  “Степовий  орел”  та  нагрудному  знаку  “Лауреат
обласної премії”, придбання квітів.

6.  Фінансування  витрат,  пов’язаних  з  організацією  та  проведенням
урочистого вручення обласної краєзнавчої премії імені Володимира Ястребова,
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, передбачених обласній
раді  на проведення  загальнообласних  заходів,  згідно  з  кошторисом,  що
додається.

7.  Дане  розпорядження  направити  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.

Голова обласної ради            О.Чорноіваненко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Кіровоградської обласної ради
10 травня   2016 року
№ 111-гр

РОБОЧИЙ ПЛАН 
з організації вручення обласної краєзнавчої премії імені Володимира Ястребова

№
п/п

Найменування заходу Відповідаль-
ний за

виконання

Термін
виконан-
ня заходу

1. Забезпечити:

виготовлення  дипломів  лауреатів  обласної
премії

Дикусар О.М. до
16 травня
2016 року

виготовлення  подяк  учасникам  конкурсу  на
здобуття обласної премії

Святовець С.І. до
16 травня
2016 року

гравіювання напису на іменних табличках до
скульптури  “Степовий  орел”  і  нагрудного
знака “Лауреат обласної премії”

Дикусар О.М. до 
16 травня
2016 року

придбання квітів для вручення лауреатам Дикусар О.М. 18 травня
2016 року

висвітлення  урочистої  церемонії  вручення
обласної  краєзнавчої  премії  імені
Володимира  Ястребова   для  розміщення  на
веб-сайті обласної ради 

Здір Л.В. 18 травня
2016 року

2. Підготувати тези до виступу голови обласної
ради  під  час  урочистої  церемонії  з  нагоди
вручення  обласної  краєзнавчої  премії  імені
Володимира Ястребова 

Павелко А.Г. до
16 травня
2016 року

3. Запросити  акредитовані  засоби  масової
інформації на урочистості з нагоди вручення
обласної   обласної  краєзнавчої  премії  імені
Володимира Ястребова 

Здір Л.В. 18 травня
2016 року

Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради Н.Тимофієва



Додаток 1
до розпорядження голови
Кіровоградської обласної ради
10 травня 2016 року
№ 111-гр

КОШТОРИС
витрат на  організацію вручення  

обласної  краєзнавчої премії імені Володимира Ястребова

Найменування витрат Кількість Ціна Сума, грн.

Оплата послуг із гравіювання 
напису на:  

іменних табличках до скульптури 
“Степовий орел”;

нагрудному знаку “Лауреат 
обласної премії”

2

2

80,00

40,00

160,00

80,00

Виготовлення дипломів лауреатів 
обласної премії

2 20,00 40,00

Придбання квітів для вручення 
лауреатам 

2 120,00 240,00

Разом 520,00

П'ятсот двадцять грн. 00 коп.

Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради   Н.Тимофієва


