
Від  “ 12 “  вересня 2019 року                                                                   № 243-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  10 вересня 2019 року № 1:

1. Визнати  переможцями  конкурсу  на  здобуття  обласної  педагогічної
премії  імені  В.О.Сухомлинського  у 2019  році  та  присвоїти  звання  “Лауреат
обласної  педагогічної  премії  імені  В.О.Сухомлинського”  педагогічним
працівникам області:

ГУБЕЛАДЗЕ  Наталії Миколаївні,  учительці  географії,  економіки,
природознавства спеціалізованої загальноосвітньої школи   І-ІІІ ступенів № 7
Світловодської міської ради,

КАРЯВКУ  Сергію Сергійовичу, учителю інформатики комунального закладу
“Навчально-виховний комплекс “Долинська гімназія — загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів   № 3 Долинської районної ради”,

КУШНЄРОВІЙ  Світлані Вікторівні,  учительці  історії  Кіровоградського
обласного  навчально-виховного  комплексу  (гімназія-інтернат-школа
мистецтв),

МОСКАЛЬЦЮ  Григорію Леонідовичу,  директору  комунальної  установи
“Петрівський районний центр із обслуговування закладів освіти” Петрівської
районної ради.

2.  Оголосити  Подяку  Кіровоградської  обласної  ради  за  значні
досягнення  в  розвитку  освіти  області,  у  творчій  реалізації  і  розвитку
педагогічних ідей, упровадження передового педагогічного досвіду, за вагомі
успіхи  в  професійній  діяльності  учасникам  конкурсу  на  здобуття  обласної
педагогічної премії імені В.О.Сухомлинського:

БАРАНОВІЙ Світлані Леонідівні, учительці математики Помічнянської
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загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Помічнянської міської ради,

ГАЛЬЧЕНКО  Ларисі  Володимирівні,  учительці  географії  та  економіки
Новоукраїнської  загальноосвітньої  школи І-ІІ  ступенів  № 6  Новоукраїнської
міської ради,

ДРОБОТУ  Ігорю  Леонідовичу,  учителю  інформатики  навчально-
виховного  комплексу  “Ліцей  інформаційних  технологій  —  спеціалізована
школа ІІ ступеня” Олександрійської міської ради,

МОХОНЬКО  Анжелі Анатоліївні, учительці хімії та біології Глодоської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради,

СЕМЕНЮКУ  Олегу  Анатолійовичу,   ректору  Центральноукраїнського
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка,

СУРКОВІЙ Ганні  Павлівні, директорці  комунального  позашкільного
навчального  закладу  “Кіровоградський  обласний  центр  дитячої  та  юнацької
творчості”,

ТАРОВИК  Ользі  Іванівні,   учительці  інформатики  та  математики
Новоукраїнського  навчально-виховного  комплексу  №  8  “Загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів  —  дошкільний  навчальний  заклад”  Новоукраїнської
міської ради,

ТОМАШЕВСЬКІЙ  Ользі  Юріївні,  директорці  Голованівського  ліцею
імені Т.Г.Шевченка Голованівської районної ради, 

ТРИБКО  Олені  Борисівні,  учительці  математики  та  інформатики
Помічнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені Героя України
Березняка Євгена Степановича Помічнянської міської ради.

3. Затвердити  Робочий  план  із  організації  вручення  обласної
педагогічної премії імені В.О.Сухомлинського (додається).

4.  Фінансування  витрат,  пов’язаних  з  організацією  та  проведенням
урочистого вручення  обласної педагогічної премії імені В.О.Сухомлинського,
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.

5. Вручення  премії  та  Подяк  обласної  ради  провести  до  6  жовтня
2019 року під час урочистостей з нагоди відзначення Дня працівників освіти.

6. Копію розпорядження направити Кіровоградській обласній державній
адміністрації та управлінню освіти і науки, молоді та спорту  Кіровоградської
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
Розпорядження голови
Кіровоградської обласної ради
“____” вересня 2019 року
№_____-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  диплому  лауреата
обласної премії

Щербаченко
А.В.

до 27 вересня
2019 року

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

Щербаченко
А.В.

до 27 вересня
2019 року

виготовлення  подяк  Кіровоградської
обласної ради

Святовець С.І. до 27 вересня
2019 року

придбання  квітів  для  вручення
лауреатам обласної премії

Щербаченко
А.В.

04 жовтня
2019 року

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

Тимофієва Н.Г.
Здір Л.В.

 до 04 жовтня

 2019 року

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

Здір Л.В. до 04 жовтня
 2019 року

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

Здір Л.В. 04 жовтня
2019 року

Керуючий справами 
виконавчого апарату 
обласної ради                                                     Н.Тимофієва 


