
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

від 13" травня 2017 року                                                                   № 124-гр

м. Кропивницький

Про участь в організації вручення обласної 
премії імені Олександра Васильовича 
Гіталова – двічі Героя Соціалістичної Праці

Відповідно  до  рішення  Кіровоградської  обласної  ради від  29  вересня
2015  року  № 808  “Про  внесення  змін  до  положень  про  обласні  премії”,  за
результатами голосування конкурсної комісії обласної премії:

1. Затвердити  рішення  конкурсної  комісії  обласної  премії  імені
Олександра  Васильовича   Гіталова  –  двічі  Героя  Соціалістичної  Праці  від
04 травня 2017 року № 1, згідно з яким  переможцями премії за підсумками
роботи за 2016 рік визначено:

у номінації “Кращий механізатор” - Бесарабова Василя Валентиновича,
механізатора ФГ “Олександрівське” Олександрійського району;

у  номінації  “Кращий  керівник  агроформування”  -  Хоменка  Вадима
Вікторовича, керівника ТОВ “Долинівка” Гайворонського району.

2. Оголосити Подяку Кіровоградської обласної ради учасникам конкурсу
на здобуття обласної премії імені Олександра Васильовича  Гіталова  –  двічі
Героя  Соціалістичної  Праці за підсумками роботи за 2016 рік, а саме:

Паламарчуку  Олександру  Анатолійовичу  —  керівнику  СТОВ  “Родина”
Благовіщенського району; 

Івашині Володимиру Володимировичу — керівнику ФГ “Івашини В.О.”
Бобринецького району;

Соловчуку  Івану  Михайловичу  —  керівнику  ТОВ  “Згода”
Добровеличківського району;

Морозу  Анатолію  Павловичу  —  керівнику  ФГ  “Мороз  А.П.”
Знам'янського району;

Харченку  Юрію  Івановичу  —  керівнику  ФГ  “Покровське”
Кіровоградського району;

Шевченку  Валерію  Олександровичу  —  керівнику
АВПП “УКРАГРОТЕХНОЛОГІЯ” Світловодського району;
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Соколинському  Ігорю  Івановичу  —  механізатору  СТОВ  “Родина”
Благовіщенського району; 

Гордієнку  Сергію  Анатолійовичу  —  механізатору  ПП  “Хоружій  І.М.”
Долинського району;

Ушакову Андрію Георгійовичу — механізатору ФГ “Високобайрацьке” 
Кіровоградського району;

Максімову  Руслану  Вікторовичу  —  механізатору  ФГ  “Покровське”
Кіровоградського району;

Савченку  Валентину  Анатолійовичу  —  механізатору  ТОВ  ім.  Фрунзе
Новоукраїнського району;

Цируленку  Валерію  Васильовичу  —  механізатору  ФГ  “Світанок”
Новоукраїнського району;

Процику  Івану  Пилиповичу  —  механізатору  СТОВ  “Росія”
Новоукраїнського району.

3. Затвердити Робочий план заходів з організації вручення обласної премії
імені Олександра Васильовича  Гіталова  – двічі Героя  Соціалістичної Праці
(додається). 

4. Вручити  дипломи,  скульптури  “Степовий  орел”  і  нагрудні  знаки
“Лауреат  обласної  премії”  лауреатам   обласної   премії    імені  Олександра
Васильовича  Гіталова  –  двічі Героя  Соціалістичної  Праці, привітати квітами
та оголосити подяку іншим учасникам конкурсу на здобуття обласної премії.

5. Вручення нагород та оголошення подяк провести згідно зі  сценарієм
нагородження  лауреатів  обласної  премії  імені  Олександра  Васильовича
Гіталова  –  двічі  Героя  Соціалістичної  Праці  в  селі  Комишуватому
Новоукраїнського району Кіровоградської області 27 травня 2017 року. 

6. Фінансово-господарському відділу виконавчого апарату обласної ради
здійснити  заходи  щодо  виготовлення  дипломів,  гравіювання  написів  на
табличках до скульптури “Степовий орел” і нагрудних знаках “Лауреат обласної
премії”,  що додаються до дипломів лауреатів обласної премії, придбання квітів.

7.  Відділу  кадрового  забезпечення  виконавчого  апарату  обласної  ради
здійснити заходи щодо виготовлення Подяки Кіровоградської обласної ради. 

8. Фінансування  витрат,  пов’язаних  з  організацією  та  проведенням
урочистого вручення обласної премії імені Олександра Васильовича  Гіталова  –
двічі  Героя  Соціалістичної  Праці, 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.
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9. Дане розпорядження надіслати до Кіровоградської обласної державної
адміністрації  та  департаменту  агропромислового  розвитку  Кіровоградської
обласної державної адміністрації.

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

Голова обласної ради О.Чорноіваненко



Додаток
до розпорядження голови
Кіровоградської обласної ради
“13” травня  2017 року
№ 124-гр

КОШТОРИС
витрат на  організацію вручення  обласної премії 

імені Олександра Васильовича Гіталова – двічі Героя 
Соціалістичної Праці

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

90,00

50,00

180,00

100,00

Виготовлення дипломів лауреатів 
обласної премії 2 25,00 50,00

Транспортне обслуговування 200 км 6 год.*48,42 грн
200*5,76 грн 1442,52

Придбання корзини живих квітів 
для покладання до пам'ятника 1 650,00 650,00

Придбання квітів для покладання 16 20,00 320,00

Придбання квітів для вручення 
лауреатам 2 180,00 360,00

Разом 3102,52

 Три тисячі сто дві грн. 52 коп.

Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради Н.Тимофієва



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Кіровоградської обласної ради
від “13” травня 2017 року
№ 124-гр

РОБОЧИЙ ПЛАН 
з організації вручення обласної премії  імені Олександра Васильовича  Гіталова

–  двічі  Героя  Соціалістичної  Праці

№ п/п Найменування заходу Відповідаль
ний за виконання

Термін
виконан
ня заходу

1. Забезпечити:

виготовлення  дипломів  лауреатам
обласної  премії   імені  Олександра
Васильовича  Гіталова  –  двічі Героя
Соціалістичної   Праці  та  подяк
учасникам конкурсу

Щербаченко А.В.
Святовець С.І.

до 
25 травня
2017 року

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

Щербаченко А.В. до 
25 травня
2017 року

придбання  квітів  для  вручення
лауреатам  премії та покладання   до
могили,  пам'ятника  та  меморіальної
дошки  О.В. Гіталова

Щербаченко А.В.  27 травня
2017 року

транспортне обслуговування 
проведення  урочистої церемонії 
вручення обласної  премії

Щербаченко А.В. 27 травня
2017 року

висвітлення  урочистої  церемонії
вручення  обласної   премії  для
розміщення на веб-сайті обласної ради

Здір Л.В. 28 травня
2017 року

2. Підготувати  тези  до  виступу  голови
обласної  ради  та  порядок  ведення
урочистої  церемонії  вручення
обласної премії 

Павелко А.Г до
25 травня
2017 року

3. Запросити  акредитовані  засоби
масової інформації

Здір Л.В. 26 травня
2017 року

Керуючий справами виконавчого 
апарату обласної ради                               Н.Тимофієва


