
ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про присудження міської молодіжної
літературно-мистецької премії
імені М.С. Вінграновського за 2017 рік

Розглянувши подання управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської
ради від 30 січня 2018 року № 35, протокол конкурсної комісії  по присудженню міської
молодіжної літературно-мистецької премії імені М.С. Вінграновського від 21 грудня 2017
року № 2, з метою підтримки творчо обдарованої молоді міста, відповідно до ст. 40 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  підпункт  4.8  пункту  4,
розділу  6  «Міської  цільової  програми  сприяння  соціальному  становленню  та  розвитку
молоді, підтримки сім’ї на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням Білоцерківської міської
ради від 25 грудня 2015 року  № 13-03-VII, рішення Білоцерківської міської ради від 26
жовтня 2006 року № 125 «Про надання молодіжній літературно-мистецькій премії відділу у
справах сім`ї та молоді міської ради статусу міської імені М.С. Вінграновського», рішення
виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 23 січня 2018 року № 34 «Про деякі
питання  міської  літературно-мистецької  премії  ім.  І.  С.  Нечуя-Левицького»,  виконавчий
комітет міської ради вирішив:
 1.  Присудити  міську  молодіжну  літературно-мистецьку  премію  ім.
М.С. Вінграновського за 2017 рік в розмірі 3750 грн. 00 коп. (три тисячі сімсот п’ятдесят
гривень 00 копійок) наступним лауреатам:

- Зозулі Олександру Олексійовичу, молодому хормейстеру, артисту-вокалісту, провідному
майстру сцени Київського академічного обласного музично – драматичного театру ім. П.К.
Саксаганського – за високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток театрального
мистецтва;

- Народному  художньому  колективу  «вокальний  ансамбль  «Співограй»  Центру
творчості дітей та юнацтва «Соняшник» - за високий рівень виконавчої майстерності
вихованців колективу, активну участь у пісенних конкурсах та фестивалях, вагомий внесок
у  справу  відродження  та  примноження  надбань  національної  культури  й  художньої
спадщини українського народу.

2. Управлінню з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради забезпечити
урочисте  вручення  міської  молодіжної  літературно-мистецької  премії  ім.  М.С.
Вінграновського за 2017 рік. 

3.  Фінансовому управлінню Білоцерківської  міської  ради   виділити  управлінню з
питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради кошти в межах асигнувань управління
на  молодіжні  програми  для  виплати  міської  молодіжної  літературно-мистецької  премії
ім. М.С. Вінграновського за 2017 рік. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
згідно розподілу обов’язків.

Міський голова                                                                                                        Г. Дикий


