
від " 06 "  травня 2  019 року                                                                             № 122-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, від
21 вересня 2018 року № 558,  на підставі рішення і протоколу № 2 засідання
конкурсної комісії з присудження обласної краєзнавчої премії імені Володимира
Ястребова від 24 квітня 2019 року:

1. Присудити обласну краєзнавчу премію імені Володимира Ястребова та
присвоїти звання  “Лауреат обласної премії” у 2019 році:

у номінації “Наукові дослідження з історії та етнографії краю”

Бабенко  Оксані  Анатоліївні,  Білоусу  Віктору  Борисовичу  за  науково-
документальне  видання  -  книгу  «Флюгер  репресій:  Обличчя,  або  «наша»
«Ве»-«Ка»-«Пе» та ще маленька «бе»”;
у номінації “Популяризація історико-культурної та природничої спадщини

краю, розвиток музейної справи”

Степановій Ользі Василівні за роботи з краєзнавчої тематики.

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

Білошапці  Василю  Вікторовичу,  Коломійцю  Миколі  Миколайовичу за
книгу  «Заховалось  під  крилом  діброви…  Історичний  нарис  про  село
Бандурове».

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

4.  Вручення  обласної  краєзнавчої  премії  імені  Володимира  Ястребова
провести  17  травня  2019  року  в  Кіровоградському  обласному  краєзнавчому
музеї.
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5.  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.

6.  Копію розпорядження  голови  обласної  ради  надіслати департаменту
культури, туризму та культурної спадщини обласної державної адміністрації.

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

Голова обласної ради                                                                   О.Чорноіваненко



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Кіровоградської обласної ради
від “06 ”травня  2019 року
№ 122-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 

15 травня
2019 року

гравіювання  напису  на  іменних
табличках  для  кубка “Скульптура
“Степовий  орел”  і  нагрудних  знаках
“Лауреат обласної премії”

Щербаченко А.В.

до 

15 травня
2019 року

виготовлення  Подяки  Кіровоградської
обласної ради

Святовець С.І. до 15 травня
2019 року

придбання  квітів  для  вручення
лауреатам та учасникам обласної премії

Щербаченко А.В. 17 травня
2019  року

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

Животовська В.Г.
(за згодою)
Здір Л.В.

до 15 травня
2019 року

3 Запросити  акредитовані  засоби  масової
інформації  для  висвітлення  церемонії
вручення обласної премії 

Здір Л.В. до 17 травня
2019 року

4 Висвітлити  урочисту  церемонію
вручення  обласної  премії  на  веб-сайті
обласної ради 

Здір Л.В. 17 травня
2019  року

 

Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради                       Н.Тимофієва




