
 
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 28 липня 2016 року     № 458 
 
Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради 
від 29 січня 2004 року № 680 «Про 
започаткування міської педагогічної 
премії імені В.О. Сухомлинського» 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кіровоградська міська рада 

 
 

 В И Р І Ш И Л А: 
 

 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 
2004 року № 680 «Про започаткування міської педагогічної премії імені 
В.О. Сухомлинського» та затвердити: 

1) Положення про міську педагогічну премію імені                                    
В.О. Сухомлинського в новій редакції (додається); 

2) Новий склад міської конкурсної комісії по нагородженню премією 
імені В.О. Сухомлинського згідно з додатком. 

2. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 2, 3 рішення 
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2004 року № 680 «Про 
започаткування міської педагогічної премії імені В.О. Сухомлинського». 

3. Управлінню освіти Кіровоградської міської ради при складанні 
кошторису на відповідний бюджетний рік передбачити кошти у                     
сумі 12500,00 грн для матеріального заохочення осіб, нагороджених міською 
педагогічною премією імені В.О. Сухомлинського, та нарахування 36,4 % у 
сумі 4550,00 грн. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради  з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і 
спорту та молодіжної політики, заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних 
повноважень. 
 
Міський голова         А. Райкович 
 
Суржко 24 99 69 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Кіровоградської міської ради 

                                                             28 липня 2016 року 
                                                             № 458 

 
 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про міську педагогічну премію імені В.О. Сухомлинського 
 

1. Міська педагогічна премія імені В.О.Сухомлинського (далі – 
педагогічна премія) заснована міською радою та виконавчим комітетом 
Кіровоградської міської ради, присуджується щорічно на конкурсній основі 
організаторам освіти, працівникам органів управління освітою і навчальних 
закладів, педагогічним працівникам навчальних закладів міста за значні 
досягнення у навчанні і вихованні молоді, розвиток освіти міста,  творче 
впровадження та пропаганду педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського. 

2. Подання про присвоєння педагогічної премії вноситься міському голові 
конкурсною комісією, яка складається із представників педагогічної та 
науково-педагогічної громадськості міста, депутатів міської ради, 
працівників управління освіти, склад якої затверджується рішенням 
Кіровоградської міської ради. 

3. Висунення кандидатур до присвоєння педагогічної премії здійснюється 
гласно за місцем роботи особи, яку представляють до нагородження у 
трудових колективах установ, організацій, підприємств незалежно від типу, 
форми власності та господарювання. 

4.  Одночасно з клопотанням на кожну особу, яка представляється до 
нагородження, подаються такі документи: 

подання від керівника закладу; 
відомості про досягнення; 
біографічна довідка та довідка про паспортні дані, ідентифікаційний 

номер, домашня адреса особи, що претендує на нагородження; 
систематизовані матеріали і методичні розробки, друковані матеріали та 

інше. 
5. Конкурсна комісія до 15 серпня поточного року розглядає подані 

матеріали щодо нагородження даною педагогічною премією. 
6. Кількість педагогічних премій визначається комісією, але не може бути 

більше п’яти. 
7. Премія встановлюється у розмірі 2500 гривень та вручається в 

урочистій обстановці до Дня працівників освіти. 
8. У випадку смерті удостоєного нагороди педагогічна премія вручається 

спадкоємцям. 
 
 
Начальник управління освіти       Л.Костенко 



Додаток 
до рішення Кіровоградської міської ради 
28 липня 2016 року 
№ 458 

 

СКЛАД 
міської конкурсної комісії 

по нагородженню премією імені В.О. Сухомлинського 
 

Голова комісії 
 

Райкович -  міський голова 
Андрій Павлович 
 

Заступник голови комісії 
 

Заступник міського голови з  питань діяльності виконавчих органів ради 
відповідно до розподілу функціональних повноважень 

 
Секретар комісії 

 

Суржко    - спеціаліст І категорії відділу  
Ірина Георгіївна    інспектування навчальних закладів  

управління освіти  
 

Члени комісії: 
 

Голова постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, культури, 
фізичної культури і спорту та молодіжної політики (за згодою) 
 

Дзюба - голова Кіровоградської міської організації  
Наталія Євгеніївна  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    
 

Титаренко - директор  загальноосвітньої  школи 
Лілія Станіславівна І ступеня «Мрія» Кіровоградської міської 

ради  Кіровоградської  області 
 

Фундовний    - голова Кіровоградської міської організації 
Володимир Васильович  Вільної профспілки освіти і науки 

України  
 
 
 
Начальник управління освіти       Л. Костенко 
 


