
від "05" травня 2018 року                                                                                                  № 121-гр

м. Кропивницький

Про участь в організації вручення 
обласної  краєзнавчої премії 
імені Володимира Ястребова

Відповідно  до  рішення  Кіровоградської  обласної  ради  від  29  вересня
2015 року № 813 “Про затвердження в новій редакції Положення про обласну
краєзнавчу  премію  імені  Володимира  Ястребова”  зі  змінами  до  Положення
затвердженими рішеннями обласної ради від 22 серпня 2017 року № 361 та на
підставі  протоколу  засідання  і  рішення  конкурсної  комісії  з  присудження
обласної  краєзнавчої  премії  імені  Володимира  Ястребова  від  25  квітня  2018
року:

1. Присудити обласну краєзнавчу премію імені Володимира Ястребова та
присвоїти звання  “Лауреат обласної премії” у 2018 році:

у   номінації “Краєзнавчі розвідки з історії міст і сіл області” 
Янчукову Станіславу Миколайовичу та Березану Олександру Петровичу

за книгу “До спортивних вершин: нариси з історії фізичної культури і спорту на
Кіровоградщині”;

у номінації “Наукові дослідження з історії та етнографії краю”
Шевченку Борису Леонідовичу за книгу “Маловисківщина в роки Другої

світової війни. Сторінки історії;”
у номінації “Популяризація історико-культурної та 

природничої спадщини краю, розвиток музейної справи”
Поліщуку  Володимиру  Васильовичу  за  книги  “Зроблено  в

Єлисаветграді”, “Будинок, якого уже немає”, “Про що писали єлисаветградські
газети”,  “Там,  де  Інгул  круто  вився”,  “Неатрибутоване  місто”,  “Убивство  на
Фортечних валах”, “Сто років тому”.

2. Оголосити Подяку Кіровоградської обласної ради за вагомий внесок у
дослідження,  збереження  та  популяризацію  історико-культурної  спадщини
Кіровоградщини:

 Рудику Станіславу Костянтиновичу та Глухому Олександру Борисовичу
за книгу “Становлення тваринництва та лікувальної справи на Синській землі (з
найдавніших часів до сьогодення)”.
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 Жесану Анатолію Прокоповичу та Москаленку Роману Володимировичу



за  історико-краєзнавчий нарис “Коробчине”;
 Авторському  колективу  у  складі  —  Коломойця  Сергія  Дмитровича,

Гонтаренка  Володимира  Анатолійовича,  Коломойця  Олександра  Дмитровича,
Єфімової Лідії Олексіївни за збірник краєзнавчих матеріалів “З історії східної
Олександрійщини”;

Дерезовському Василю Григоровичу за історико-краєзнавче видання “Моє
село Могильне”(видання 2-ге, змінене та доповнене);

 Жосану Олександру Едуардовичу за книгу “Кіровоград у роки окупації:
життя населення та окупантів  (документи і  спогади):  (альбом) автор-укладач
О.Жосан”;

Колотусі  Олександру  Васильовичу  за  монографію  “Рекреаційно-
туристські ресурси Кіровоградської області”, 

Домаранському Андрію Олександровичу за карту “Височинне Поінгулля”.

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

4.  Вручення  обласної  краєзнавчої  премії  імені  Володимира  Ястребова
провести  22  травня  2018  року  в  Кіровоградському  обласному  краєзнавчому
музеї.

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
розпорядженням голови
Кіровоградської обласної ради
від “05” травня2018 року
№ 121-гр

РОБОЧИЙ ПЛАН 
із організації нагородження переможців обласної краєзнавчої премії

імені Володимира Ястребова

№
п/п

Найменування заходу Відповідальний
за виконання

Термін
виконання

заходу

1 Забезпечити:

виготовлення дипломів лауреата обласної
премії

Щербаченко А.В.

до 

18 травня
2018 року

гравіювання напису на іменній табличці
для  скульптури  “Степовий  орел”  і
нагрудному  знаку  “Лауреат  обласної
премії”

Щербаченко А.В.

до 

18 травня
2018 року

придбання квітів для вручення лауреатам
обласної премії

Щербаченко А.В. 18 травня
2018 року

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

Здір Л.В. 18 травня
2018 року

2 Підготувати  тези  до  виступу  голови
обласної  ради  та  порядок  вручення
обласної премії 

Павелко А.Г. до 18 травня
2018  року

3 Виготовлення  учасникам  Подяк
Кіровоградської обласної ради

Святовець С.І. до 18 травня
2018  року

4 Запросити  акредитовані  засоби  масової
інформації  для  висвітлення  вручення
обласної премії 

Здір Л.В. 18 травня
2018 року

 

Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради                       Н.Тимофієва



Додаток 1
до розпорядження голови
Кіровоградської обласної ради
від “05” травня 2018 року
№ 121-гр

КОШТОРИС
витрат на організацію та проведення  нагородження лауреатів 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”

3

3

100,00

60,00

300,00

180,00

Виготовлення дипломів лауреатів обласної 
премії

3 33,00
99,00

Придбання квітів для вручення лауреатам 
премії

3 180,00 540,00

Разом: 1119, 00

Одна тисяча сто дев'ятнадцять грн 00 коп.

Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради                       Н.Тимофієва


