МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 20.11.2020

Миколаїв

№ 4^0"Р

Про підсумки присудження
обласної премії імені
Миколи Аркаса 2020 року
Відповідно до статей 2, 22 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», розпорядження голови облдержадміністрації від 17 липня
2020 року № 287-р «Про затвердження Положення про обласну премію імені
Миколи Аркаса», зареєстроване Південним міжрегіональним управлінням
Міністерства юстиції (м. Одеса) 29 липня 2020 року за № 149/158, враховуючи
протокол засідання комітету з присудження обласної премії імені Миколи
Аркаса від 04 листопада 2020 року:
1. Визнати лауреатами обласної премії імені Миколи Аркаса 2020 року:
у номінації «Традиційна народна творчість та аматорське мистецтво»:
творчу групу Миколаївського обласного центру народної творчості та
культурно-освітньої роботи у складі чотирьох осіб:
Паранюк Любові Мирославівни - автора проекту - художниці, майстрині
з таврійського розпису Миколаївщини, викладача Куцурубської школи
мистецтв;
Божкової Ганни Леонідівни - куратора проекту, кандидата історичних
наук;
Бабуріної Світлани Григорівні - етнодослідниці;
Панченка Ігоря Ігоровича - автора дизайнеру, укладача та редактора
збірки - за значну роботу над проектом «Таврійський розпис Миколаївщини»,
створеним з метою збереження, популяризації
і охорони унікальної
нематеріальної спадщини Миколаївської області;
у номінації «Просвітницька діяльність»:
1) Петренко Ольгу Миколаївну - кандидата мистецтвознавства, доцента - за
вагомий внесок у примноження духовних цінностей міста Миколаєва та
Миколаївської області;
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2) Требуха Олега Олексійовича - директора Комунальної установи
«Баштанський краєзнавчий музей» - за особистий внесок з популяризації
творчої спадщини заслуженого художника УРСР, художника-монументаліста
Г.Довженка;
у номінації «Професійне мистецтво»:
Добровольську Марину Вікторівну - старшого викладача Миколаївського
фахового коледжу культури і мистецтв Миколаївської обласної ради - за
значний особистий внесок у розвиток і збагачення української національної
культури;
у номінації «Історичні, етнографічні, археологічні дослідження, охорона
культурної спадщини»:
авторський колектив Миколаївської обласної універсальної наукової
бібліотеки у складі трьох осіб:
Агаркової Вікторії Вікторівни - виконувача обов’язків директора
Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки;
Трегуб Лариси Миколаївни - заступника директора з організації
бібліотечно-інформаційного сервісу;
Серебрякової Тетяни Василівни - завідуючої відділом науководослідної роботи з рідкісними і цінними виданнями - за проект «Музей книги початок цифрової історії», створений з метою нових форматів роботи з
рідкісними виданнями, комфортних умов для користувачів та доступу до
рідкісних видань в електронному форматі широких верств населення.
2. Затвердити кошторис витрат, пов’язаних з виплатою обласної премії
імені Миколи Аркаса 2020 року, підготовкою та проведенням заходів з вручення
премії (додається).
3. Управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації
забезпечити урочисте нагородження лауреатів обласної премії імені Миколи
Аркаса 2020 року нагрудними знаками, дипломами та виплатити грошові
винагороди відповідно до затвердженого кошторису в установленому чинним
законодавством порядку.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Виконувач обов’язків
голови облдержадміністрації

Г еоргій РЕШЕТІЛОВ

ЗА ТВЕРД Ж ЕН О

Розпорядження голови
Миколаївської обласної
державної адміністрації
від 20.11.2020 №480-р

Кошторис
витрат, пов’язаних з виплатою обласної премії імені Миколи Аркаса
2020 року, підготовкою та проведенням заходів з вручення премії

1. Премія (5 премій х 7 000)

35 000 грн

2. Друкована продукція (дипломи, обкладинки)
3.Квіткова продукція (букети)

1500 грн
ВСЬОЕО:

Виконувач обов’язків начальника
управління культури, національностей
та релігій облдержадміністрації

650 грн

37 150 грн

Віталій БОЙЧЕНКО

