
від "14"  вересня 2018 року                                                                   № 258-гр

м. Кропивницький

Про організацію вручення обласної 
педагогічної премії
імені В.О.Сухомлинського

Відповідно  до  рішення Кіровоградської  обласної  ради  від   29  вересня
2015 року № 812 “Про внесення змін до Положення про присудження обласної
педагогічної премії імені В.О.Сухомлинського” (зі змінами та доповненнями),
на підставі  рішення конкурсної  комісії  з  присудження обласної  педагогічної
премії імені В.О.Сухомлинського від  05 вересня 2018 року № 1:

1. Визнати  переможцями  конкурсу  на  здобуття  обласної  педагогічної
премії  імені  В.О.Сухомлинського  у 2018  році  та  присвоїти  звання  “Лауреат
обласної  педагогічної  премії  імені  В.О.Сухомлинського”  педагогічним
працівникам області:

Бондарчуку
Юрію Пвловичу

- доценту кафедри економічної теорії, маркетингу
та  економічної  кібернетики
Центральноукраїнського  національного
технічного університету, керівнику секції історії
України  Кіровоградської  Малої  академії  наук
учнівської молоді;

Лісоті 
Андрію Андрійовичу

- директору  комунального  закладу
“Кіровоградський  обласний  центр  туризму,
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді”;

Ліщенюк
Тетяні Леонтіївні

- директору  Піщанобрідського  професійного
аграрного ліцею;

Пісковій
Світлані Вікторівні

-
 

керівнику гуртка Будинку дитячої   та  юнацької
творчості  Олександрійської  міської  ради,
керівнику секцій “Технологічні процеси та 
       2

перспективні технології” та “Екологічно безпечні



Свириденко
Олені Леонідівні

технології  та  ресурсозбереження”
Кіровоградської  Малої  академії  наук учнівської
молоді;

- вчителю  математики  Кіровоградського
обласного  навчально-виховного  комплексу
(гімназія-інтернат — школа мистецтв)

2. Затвердити робочий план з організації вручення обласної педагогічної
премії імені  В.О.Сухомлинського (додається).

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

4. Вручити  дипломи,  скульптури  “Степовий  орел”  і  нагрудні  знаки
“Лауреат  обласної  премії”  лауреатам   обласної  педагогічної  премії  імені
В.О.Сухомлинського, привітати квітами.

5. Провести  вручення  обласної  педагогічної  премії  імені
В.О.Сухомлинського під час організації святкових заходів, присвячених Дню
працівників освіти.

6. Фінансування  витрат,  пов’язаних  із  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 управлінню освіти,  науки, молоді  та спорту Кіровоградської
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



Додаток 1
до розпорядження голови
Кіровоградської обласної ради
“14” вересня 2018 року
№ 258-гр

КОШТОРИС
витрат на  організацію вручення  обласної педагогічної премії імені

В.О.Сухомлинського 

Найменування витрат
Кількість Ціна Сума, грн

Оплата послуг із гравіювання напису на:

іменних табличках до скульптури “Степовий 
орел”

нагрудному знаку “Лауреат обласної премії”

5

5

100,00

60,00

500,00

300,00

Виготовлення дипломів лауреатів обласної 
премії

5 40,00 200,00

Придбання квітів для вручення лауреатам 
премії

5 180,00 900,00

Разом: 1900,00

Одна тисяча дев'ятсот  грн 00 коп.

Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради                                                                                       Н.Тимофієва



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Кіровоградської обласної ради
“14” вересня 2018 року
№ 258-гр

РОБОЧИЙ ПЛАН 
з організації вручення обласної педагогічної премії імені В.О.Сухомлинського 

№ п/п Найменування заходу Відповідаль-
ний за

виконання

Термін
виконан-
ня заходу

1. Забезпечити:

виготовлення дипломів лауреатам обласної
педагогічної премії імені 
В.О.Сухомлинського

Щербаченко А.В. до 28 вересня
2018 року

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

Щербаченко А.В. до 28 вересня
2018 року

придбання квітів для вручення  лауреатам
обласної  педагогічної  премії  імені
В.О.Сухомлинського

Щербаченко А.В. 02 жовтня
2018 року

2. Підготувати:

висвітлення урочистої церемонії вручення 
обласної педагогічної премії імені 
В.О.Сухомлинського для розміщення на 
веб-сайті обласної ради 

Здір Л.В.  02 жовтня
2018 року

тези до виступу голови обласної  ради та 
порядок вручення обласної педагогічної 
премії імені В.О.Сухомлинського

Здір Л.В.  до 02 жовтня

2018 року

запросити акредитовані засоби масової 
інформації для висвітлення вручення 
обласної педагогічної премії імені 
В.О.Сухомлинського

Здір Л.В.  до 02 жовтня

 2018 року

Керуючий справами 
виконавчого апарату 
обласної ради                                                     Н.Тимофієва 


