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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

0̂. тх  №

Про склад Ж урі з присудження щ орічної премії обласної Ради
імені М иколи Леонтовича

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 ріш енням 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», з метою проведення 
конкурсу на здобуття щ орічної премії обласної Ради імені М иколи Леонтовича;

1. Утворити Ж урі з присудження щ орічної премії обласної Ради імені 
М иколи Леонтовича у номінаціях: «Дослідники», «Професійні композитори», 
«Професійні хорові колективи», «Навчальні хорові колективи», «Аматорські 
хорові колективи» та затвердити їх склад згідно з додатками 1,2,3 до цього 
розпорядження.

/
2. Контроль за виконанням ДЬ)^^о розпу^рядження залиш аю за собою.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Додаток 1 до розпорядження 
голови обласної Ради 
від ЛОХ

СКЛАД
Ж урі з присудження щ орічної премії обласної Ради 
імені М иколи Леонтовича у номінації «Дослідники»

ІВАСЮ К  
Ігор Дмитрович

заступник голови Вінницької обласної Ради, 
голова Журі;

ЗАМ КОВА  
Наталія Леонідівна

голова постійної комісії В інницької обласної 
Ради 3 питань освіти, релігії, культури, молоді 
та спорту, заступник голови Журі;

СМ ОЛЕНЦЕВА  
Галина Анатоліївна

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

Члени Журі:
БУНЯК
Володимир
Володимирович

директор Департаменту гуманітарної 
політики обласної військової адміністрації (за 
згодою);

ВЇЇСОЦЬКА  
Каз ерина Іванівна

директор Вінницького обласного 
краєзнавчого музею, заслужений працівник 
культури України, Почесний краєзнавець 
України (за згодою);

ГОДОВАШ ОК  
М арин а Анатоліївна

завідувач сектору з питань молоді та спорту 
відділу супроводу постійної комісії обласної 
Ради 3 питань освіти, релігії, молоді та спорту 
управління соціально-гуманітарної політики 
виконавчого апарату обласної Ради;

КИЯНОВСЬКА  
Любов Олександрівна

завідувачка кафедри історії музики Львівської 
національної музичної академії ім. М .Лисенка 
заслужений діяч мистецтв України, 
музикознавець, доктор мистецтвознавства, 
професор, член кореспондент Національної



академії мистецтв України, лауреат премії 
ім.М.Лисенка, член Національної спілки 
композиторів України (за згодою);

К О Н О В А Л О В А  
Ірин а Ю ріївн а

в.о. завідувача кафедри теорії та історії 
музики Харківської державної академії 
культури, доцент, доктор мистецтвознавства, 
член Національна Всеукраїнської музичної 
спілки (за згодою);

Ц О К У Р
Л ю дм ила П рокоп івн а

начальник управління фінансового 
забезпечення виконавчого апарату обласної 
Ради.



ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Додаток 2 до розпорядження
голови обласної Ради

СКЛАД
Ж урі з присудження щ орічної премії обласної Ради 

імені М иколи Леонтовича у номінації «П рофесійні композитори»

ІВАСЮ К  
Ігор Дмитрович

заступник голови Вінницької обласної Ради, 
голова Журі;

ЗАМ КОВА  
Наталія Леонідівна

голова постійної комісії В інницької обласної 
Ради 3 питань освіти, релігії, культури, молоді та 
спорту, заступник голови Журі;

СМ ОЛЕНЦЕВА  
Галина Анатоліївна

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

Члени Журі:

БУНЯК
Володимир
Володимирович

директор Департаменту гуманітарної політики 
обласної військової адміністрації (за згодою);

ГОДОВАНЮ К  
М арина Анатоліївна

завідувач сектору з питань молоді та спорту 
відділу супроводу постійної комісії обласної Ради 
3 питань освіти, релігії, молоді та спорту 
управління соціально-гуманітарної політики 
виконавчого апарату обласної Ради;

ГОРОДИНСЬКИИ
Станіслав
Станіславович

директор Вінницького фахового коледжу 
мистецтв ім. М.Д. Леонтовича, народний артист 
України, співак, композитор (за згодою);

ЗАВАЛЬНЮ К  
Анатолій Федорович

професор кафедри музикознавства 
інструментальної підготовки Вінницького 
педагогічного університету ім.М .Коцюбинського, 
заслужений діяч мистецтв України, член 
Національної спілки композиторів України,



кандидат мистецтвознавства (за згодою);

КАМ ІНСЬКИИ  
В ік іор  Євстахович

проректор 3 наукової роботи Львівської 
національної музичної академія ім. М. Лисенко, 
заслужений діяч мистецтв, лауреат Національної 
премії України імені Тараса Ш евченка, професор, 
голова Львівської організація Національної 
спілки композиторів (за згодою);

СТЕПУРКО  
Віктор Іванович

професор Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв, заслужений діяч мистецтв 
України,кандидат мистецтвознавства, лауреат 
Національної премії України імені Тараса 
ІІТевченка, член Правління Національної спілки 
композиторів України (за згодою);

ЦОКУР
Людмила Прокопівна

начальник управління фінансового забезпечення 
виконавчого апарату обласної Ради;

ІТІИРИЦЯ
Дмитро Олексійович

в. 0 . доцента кафедри композиції, інструментовки 
та музично-інформаційних технологій 
Національної музичної академії України імені 
П.І.Чайковського кандидат мистецтвознавства 
(за згодою).



ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Додаток З до розпорядження 
голови обласної Ради

СКЛАД
Ж урі з присудження щ орічної премії обласної Ради 

імені М иколи Леонтовича у номінаціях «Професійні хорові колективи» , 
«Н авчальні хорові колективи», «Аматорські хорові колективи»

ІВАСЮ К  
Ігор Дмитрович

заступник голови Вінницької обласної Ради, 
голова Журі;

ЗАМ КОВА  
Наталія Леонідівна

голова постійної комісії В інницької обласної Ради 
3 питань освіти, релігії, культури, молоді та 
спорту, заступник голови Журі;

СМ ОЛЕНЦЕВА  
Галина Анатоліївна

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

Члени Журі:
БАБО ШИНА  
Ольга Іванівна

заслужений діяч мистецтв України, художній 
керівник, головний диригент Подільського 
камерного хору «Леонтович - капела» Вінницької 
обласної філармонії ім. М.Д. Леонтовича, керівник 
хору Вінницького фахового коледжу мистецтв 
ім.М .Леонтовича, викладач вищ ої категорії, 
викладач-методист, голова регіонального 
відділення Всеукраїнського Хорового товариства 
імені М .Леонтовича (за згодою);

БЕЛІК-
ЗОЛОТОРЬОВА  
Наталія Андріївна

заслужений діяч мистецтв України, кандидат 
мистецтвознавства, професор кафедри хорового 
диригування Харківського Національного 
університету мистецтв ім. І.П. Котляревського, 
головний хормейстер кафедри оперної підготовки 
(за згодою);



БУНЯК
Володимир
Володимирович

директор Департаменту гуманітарної політики 
обласної військової адміністрації (за згодою);

ГОДОВАНЮ К  
Марина Анатоліївна

завідувач сектору з питань молоді та спорту 
відділу супроводу постійної комісії обласної Ради 
3 питань освіти, релігії, молоді та спорту 
управління соціально-гуманітарної політики 
виконавчого апарату обласної Ради;

К РА ВЦ О ВА  
Наталія Євгенівна

завідувач навчально-методичної комісії хорового 
диригування, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри вокально-хорової підготовки, теорії та 
методики музичної освіти, художній керівник 
Народної ж іночої хорової капели Вінницького 
державного педагогічного університету імені 
М .Коцюбинського (за згодою);

ТК А Ч
Ю лія Сергіївна

заслужена артистка України, лауреат М истецької 
Премії ім. М .Лисенка, кандидат 
мистецтвознавства, доцент кафедри хорового 
диригування НМ АУ ім. П .Чайковського, член 
Всеукраїнської музичної спілки, художній 
керівник та головний диригент Академічної 
хорової капели Українського радіо (за згодою);

ЦВІГУН
Тетяна Омелянівна

заслужений працівник культури України, директор 
Вінницького обласного центру народної творчості 
(за згодою);

Ц О К У Р
Людмила Прокопівна

начальник управління фінансового забезпечення 
виконавчого апарату обласної Ради.


