
ПРОЄКТ №1306  
 

У  К Р  А Ї  Н А 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА  РАДА 

  

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «        »                  2022 року    №    
 

Про внесення змін до рішення  

міської ради від 28 липня 2016 року  

№ 458 «Про внесення змін до рішення  

Кіровоградської міської ради  

від 29 січня 2004 року № 680» 

«Про започаткування міської  

премії імені В.О.Сухомлинського» 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 32 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Кропивницька міська рада 

 
 

 В И Р І Ш И Л А: 

 
 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 28 липня 2016 року № 458 

«Про внесення змін до рішення Кіровоградської  міської ради від 29 січня 

2004 року № 680» та затвердити: 

- у пункті 5 Положення про міську педагогічну премію                         

імені В.О. Сухомлинського слова та цифри «15 серпня» змінити на слова та 

цифри «20 вересня»; 

- п.7 Положення про міську педагогічну премію                                  

імені В.О. Сухомлинського викласти в новій редакції: 

«7. Премія встановлюється в розмірі 5 000 гривень та вручається в 

урочистій обстановці до Дня працівників освіти»; 

- затвердити новий склад міської конкурсної комісії по нагородженню 

премією імені В.О. Сухомлинського згідно з додатком. 

2. Управлінню освіти Кропивницької міської ради при складанні 

кошторису на відповідний бюджетний рік передбачити кошти у                           

сумі 25 000,00 грн. для матеріального заохочення осіб, нагороджених 

міською педагогічною премією імені В.О. Сухомлинського, та нарахування 

22% у сумі 5 500,00 грн. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної політики, 

культури та спорту та заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради С.Колодяжного. 

 

Секретар міської ради                                           Олег КОЛЮКА  
Полудень С.Є. 35-83-48 



Додаток 

до рішення Кропивницької міської ради 

«  »     2022 року №  
 
 

СКЛАД 

міської конкурсної комісії 

по нагородженню премією імені В.О. Сухомлинського 
 

Голова комісії 

 

Міський голова 
 

Заступник голови комісії 

заступник міського голови з  питань      діяльності виконавчих органів ради 

відповідно до розподілу функціональних повноважень (за посадою) 

 

Секретар комісії 

ПОЛУДЕНЬ            - методист  відділу методичного  

Світлана Євгенівна   забезпечення кадрової політики  

управління освіти Кропивницької міської 

ради 
 

Члени комісії: 
 

ДЗЮБА     - голова Кіровоградської міської  

Олександр Віталійович організації профспілки працівників 

освіти і науки України 

 

ДІБРОВА            - завідувач дошкільного навчального  

Світлана Венедиктівна закладу (ясла-садок) № 72 “Гномик” 

комбінованого типу  
 

КОСТЕНКО           - начальник управління освіти 

Лариса Давидівна   Кропивницької міської ради 
 

ТИТАРЕНКО          - директор комунального закладу 

Лілія Станіславівна «Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ 

ступенів «Мрія»  

 

ФУНДОВНИЙ                              -  голова Кіровоградської міської організації 

Володимир Васильович                Вільної профспілки освіти і науки України 
 
 
 
 

Начальник управління освіти    Лариса КОСТЕНКО 

 

 

 

 

 



Секретарю міської ради 

 Олегу КОЛЮЦІ 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради 

від 28 липня 2016 року № 458 «Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 січня 2004 року № 680 «Про 

започаткування міської премії імені В.О.Сухомлинського». 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виникла потреба внести 

зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 28 липня 2016 року № 458 

«Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 

2004 року № 680 «Про започаткування міської премії імені 

В.О.Сухомлинського», а саме:  

- у пункті 5 Положення про міську педагогічну премію                       

імені В.О. Сухомлинського слова та цифри «15 серпня» змінити на слова та             

цифри «20 вересня»; 

- п.7 Положення про міську педагогічну премію                                    

імені В.О. Сухомлинського викласти в новій редакції: «7. Премія 

встановлюється в розмірі 5 000 гривень та вручається в урочистій обстановці 

до Дня працівника освіти.». 

Відповідно при складанні кошторису на бюджетний рік управлінню 

освіти передбачити кошти у сумі 25 000,00 грн. для матеріального 

заохочення осіб, нагороджених міською педагогічною премією                  

імені В.О. Сухомлинського, та нарахування 22% у сумі 5 500,00 грн.; 

- затвердити новий склад міської конкурсної комісії про нагородження 

премією імені В.О. Сухомлинського згідно з додатком. 

Підготовлений проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 28 липня 2016 року № 458 «Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2004 року № 680 

«Про започаткування міської премії імені В.О.Сухомлинського» виноситься 

на погодження Виконавчого комітету та подано на розгляд засідань постійної 

комісії Кропивницької міської ради з  питань охорони здоров'я, освіти, 

соціальної політики, культури та спорту. 

Фінансування на відповідні нарахування та виплату премій проводиться 

згідно чинного законодавства. 

 

Начальник управління освіти           Лариса КОСТЕНКО 



 
Внесення змін до рішення міської ради від 28 липня 2016 року  

№ 458 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради  

від 29 січня 2004 року № 680» 

 

Було Треба 

«15 серпня» «20 серпня» 

Премія встановлюється  

у розмірі 2 500 гривень 

Премія встановлюється  

у розмірі 5 000 гривень 

Склад комісії згідно рішення міської ради 

від 28 липня 2016 року № 458: 

Голова комісії 

Райкович Андрій Павлович – міський голова 

Заступник голови комісії        Заступник 

міського голови з  питань діяльності 

виконавчих органів ради відповідно до 

розподілу функціональних повноважень 

 

Секретар комісії 

Суржко Ірина Георгіївна – спеціаліст І 

категорії відділу інспектування навчальних 

закладів управління освіти Кропивницької 

міської ради 

 

Члени комісії: 

Голова постійної комісії міської ради з 

питань освіти, науки, культури, фізичної 

культури і спорту та молодіжної політики 

(за згодою) 

 

Дзюба Наталія Євгеніївна - голова 

Кіровоградської міської організації 

профспілки працівників освіти і науки 

України 

 

Діброва Світлана Венедиктівна - завідувач 

дошкільного навчального  

закладу (ясла-садок) № 72 “Гномик” 

комбінованого типу  

 

Костенко Лариса Давидівна - начальник 

управління освіти  

 

 

Титаренко Лілія Станіславівна - директор 

загальноосвітньої школи І ступеня «Мрія» 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області  

 

Фундовний Володимир Васильович - голова 

Кіровоградської міської організації Вільної 

профспілки освіти і науки України 

 

Новий склад комісії: 

 

Голова комісії    

Міський голова 

Заступник голови комісії        Заступник 

міського голови з  питань діяльності 

виконавчих органів ради відповідно до 

розподілу функціональних повноважень 

 

Секретар комісії 

Полудень Світлана Євгенівна - методист  

відділу методичного  

забезпечення кадрової політики  

управління освіти Кропивницької 

міської ради 

Члени комісії: 

 

 

 

 

 

Дзюба Олександр Віталійович - голова 

Кіровоградської міської  

організації профспілки працівників 

освіти і науки України 

 

Діброва Світлана Венедиктівна - завідувач 

дошкільного навчального  

закладу (ясла-садок) № 72 “Гномик” 

комбінованого типу  

 

Костенко Лариса Давидівна начальник 

управління освіти Кропивницької 

міської ради 

 

Титаренко Лілія Станіславівна директор 

комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Мрія»  

 

 

Фундовний Володимир Васильович                   

- голова Кіровоградської міської організації 

Вільної профспілки освіти і науки України 

 

 


	Секретарю міської ради
	Олегу КОЛЮЦІ

