
 

 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

міського голови 
 

 

від  08.11.2021  № 143р  
м. Краматорськ 
 
 
Про затвердження списку лауреатів на 

отримання у 2021 році щорічної 

разової премії Краматорського      
міського голови у сфері культури і 

мистецтва «За вагомий внесок у 

розвиток культури і мистецтва міста 

Краматорська», встановленої рішен-
ням виконкому міської ради від 

20.01.2016 № 14  
 
 

Відповідно до міської Програми розвитку культури на 2019-2021 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2018 № 48/VІІ-649, Положення про щорічну разову премію 

Краматорського міського голови у сфері культури і мистецтва «За вагомий внесок у 

розвиток культури і мистецтва міста Краматорська», затвердженого рішенням виконкому 
міської ради від 20.01.2016 № 14, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  
 

РОЗПОРЯДЖУЮСЬ : 
 
1. Затвердити список лауреатів на отримання у 2021 році щорічної разової премії 

Краматорського міського голови у сфері культури і мистецтва «За вагомий внесок у 

розвиток культури і мистецтва міста Краматорська» згідно з додатком. 
 

2. Управлінню з гуманітарних питань здійснити виплату разової премії 

Краматорського міського голови у сфері культури і мистецтва «За вагомий внесок у 

розвиток культури і мистецтва міста Краматорська» у кількості 10 (Десять) премій по 5000 
(П’ять тисяч) гривень кожна. 
 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови відповідно до розподілу повноважень. 
 
 
 

Міський голова                                                                                     Олександр ГОНЧАРЕНКО  



Додаток 
до розпорядження міського голови     
08.11.2021  № 143р  

 

 

СПИСОК 
лауреатів на отримання у 2021 році щорічної разової премії Краматорського міського голови 

у сфері культури і мистецтва «За вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва міста 

Краматорська» 
 

 
№ Прізвище, ім’я, по батькові Посада 

 
1.  Андрієнко Алітта Віталіївна -  викладач спеціальних дисциплін комунального 

закладу «Художня школа Краматорської міської 

ради»  
 

2.  Гавришко Сергій Геннадійович - викладач декоративно-прикладного мистецтва 
комунального закладу «Мистецька школа № 3 
Краматорської міської ради»,  
 

3.  Зуєва Наталія Юріївна - керівник зразкової арт-студії образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва «Місячне 

сяйво» Центру позашкільної роботи 
 

4.  Коргут Ольга Василівна - керівник ансамблю естрадної пісні «Барви» 
Центру позашкільної роботи 
 

5.  Носова Вікторія Олександрівна - викладач театрального відділення, керівник 

зразкового дитячого театрального колективу 

«ViKno» комунального закладу «Мистецька 

школа № 2 Краматорської міської ради» 
 

6.  Паршина Ольга Валеріївна - викладач театрального відділення, керівник 

дитячого театрального колективу «ПаРоль» 
комунального закладу «Мистецька школа № 1 

Краматорської міської ради» 
 

7.  Перепелиця Олена Анатоліївна - викладач відділу спеціального фортепіано 
комунального закладу «Мистецька школа № 2 

Краматорської міської ради» 
 

8.  Полудьонна  
Катерина Олександрівна 

- викладач хореографічного відділення, керівник 

хореографічного колективу «Акварель» 
комунального закладу «Мистецька школа № 1 
Краматорської міської ради» 
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9.  Скляров Олександр Сергійович - викладач по класу саксофону комунального 

закладу «Мистецька школа № 3 Краматорської 

міської ради» 
 

10.  Соломатіна Алла Вікторівна  - викладач по класу скрипки комунального 

закладу «Мистецька школа № 3 Краматорської 

міської ради» 
 
 
 
 
Керуючий справами  Ірина СЛАВИНСЬКА 

 
В.о.начальника управління 
з гуманітарних питань Ольга БАРВІНОК 


