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УКРАЇН А  

В Ш Н И Ц Ь К А  О БЛАСН А РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про внесення змін до розпорядження голови обласної Ради 
від 22 лютого 2022 року №  32

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Програми розвитку місцевого самоврядування у 
Вінницькій області «УСПІШ НІ СИЛЬНІ ГРОМ АДИ» на 2018 - 2025 роки», 
затвердженої рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 
року №  515 (зі змінами), рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 
листопада 2021 року №  268 «Про затвердження положень»:

1. Внести до розпорядження голови обласної Ради від 22 лютого 2022 
року № 32 «Про Ж урі з присудження щ орічної літературної премії обласної 
Ради імені М ихайла Коцюбинського» такі зміни:

1.1. Вивести зі складу Ж урі з присудження щ орічної літературної премії 
обласної Ради імені М ихайла Коцюбинського (далі -  Ж урі) Дернову Ольгу 
Миколаївну.

1.2. Ввести до складу Журі Троян Валентину Геннадіївну -  начальника 
відділу культури та  креативних індустрій Департаменту гуманітарної політики 
Вінницької обласної державної адміністрації (за згодою).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної Ради Ігоря Івасю і^. /j

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ



УКРЛЇЬМ  

ВІН Н И Ц ЬКА О БЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

/ / .  зл
Про Журі з присудження  

щ орічної літературної премії 
ооласноїР ади  імені Михайла Коцю бинського

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Програми розвитку місцевого самоврядування у 
Вінницькій області «УСПІШ НІ СИЛЬНІ ГРОМ АДИ» на 2018 - 2025 роки», 
затвердженої рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 201 7 
року № 515 (зі змінами), рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликанрія від 26 
листопада 2021 року 268 «Про затвердження положень», з метою проведення 
конкурсу на здобуття щорічної літературної премії обласної Ради імені 
М ихайла Коцюбинського та визначення його переможців:

1. Утворити Журі з присудження щ орічної літературної премії 
обласної Ради імені М ихайла Коцюбинського та затвердити його склад згідно з 
додатком.

2. Контроль за виконанням ц ь ^ о  розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ



ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Розпорядженгїя 
голови обласної Ради 
від Хо

С К Л А  Д
Ж урі з присудження щ орічної літературної премії 

обласної Ради імені М ихайла Коцю бинського

ЇВАСЮК 
Ігор Дмитрович

заступник голови Вінницької обласної Ради, 
голова Журі;

ЗАМ КОВА  
Наталія Леонідівна

голова постійної комісії Вінницької 
обласної Ради з питань освіти, релігії, 
культури, молоді та спорту, заступник 
голови Журі;

ЛЛСЕКА
Галина Анатоліївна

І

і головний спеціаліст відділу культурно- 
мистецьких закладів та творчих 
колективів управління культури та 
креативних індустрій Департаменту 
гуманітарної політики Вінницької 
обласної державної адміністрації, секретар 
Журі (за згодою);

Члени Журі:
БРОВАРНА  
Юлія Валентинівна

віце-президент Асоціації українських 
письменників (за згодою);

ВІТЕНКО  
Олена Андріївна

член Національної спілки письменріиків 
України, голова творчого об ’єднання 
«Велика рідня» (за згодою);

ВІТКОВСЬКИЙ  
Вадим М иколайович

голова Вінницької обласної організації 
Національної спілки письменників 
України, директор комунального 
підприємства «Видавничий дім «Моя 
Вінниччина», заслужений журналіст 
України (за згодою);

ГОДОВАИЮК
Марина Анатоліївна і

завідувач сектору з питань молоді та 
спорту ві^хцілу супроводу постійної комісії 
обласної Ради з питань освіти, релігії, 
молоді та спорту управління соціально- 
гуманітарної політики викоріавчого 
апарату обласної Ради;



ДЕРНОВА
Ольга М иколаївна

І

начальник управління культури та 
креативних індустрій Департаменту 
гуманітарної політики Вінницької
обласної державної адміністрації (за 
згодою);

ЗЕЛЕНЕНЬКА  
Ірина Алімівна

і

член Національної спілки письменників 
України, старший викладач кафедри 
української літератури Вінницького 

і  державного педагогічного університету 
ім. М. Коцюбинського, кандидат 
філологічних наук (за згодою);

КАМ ЕНЮ К  
М ихайло Ф еодосійович

член Національної спілки письменників 
У країни, голова Громадської організації 
«Русалка Дністровая», заслужений 
працівник культури України (за згодою);

І

КРАВЧЕНКО  
Лариса Василівна

директор Вінницького літературно- 
меморіального музею Михайла 
Коцюбинського (за згодою);

МЕЛЬНИК  
Вікггор Іванович

і

член Національної спілки письменників 
України, секретар Національної спілки 
письменників України (за згодою);

СЕГЕДА
Юрій Васильович

член Національної спілки письменників 
України, журналіст газети «Вінниччина» 
(за згодою);

СЕНИК
Лариса Борисівна

і

1 ;

директор Вінницької обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. К, А. 
Тімірязєва (за згодою);

С Т Е Б Е Л Є В  
Андрій Валентинович

член Національної спілки письменників 
України, голова Вінницької міської 
письменницької організації (за згодою);

ТИЩ ЕНКО  
Зоя Василівна

член Національної спілки письменників 
України, заслужений журналіст України 
(за згодою);

ХМ ЕЛЕВСЬКИЙ ! 
Юрій М иколайович

член Національної спілки письменників 
України, голова Тульчинського осередку 
Конгресу української інтелігенції 
Вінниччини, директор Тульчинського 
краєзнавчого музею (за згодою);



начальник управління фінансового 
забезпечення виконавчого апарату обласної 
Ради.


