
УКРАЇН А  

В Ш Ш Щ Ь К А  О БЛАСН А РАДА

Я Хо d6S

Про присудження щ орічної літературної 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 «УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» 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» та протоколу 
засідання Журі з присудження шорічної літературної премії обласної Ради імені 
Миколи Леонтовича від 02 грудня 2022 року № 1;

1. Присудити щорічну премію обласної Ради імені Миколи Леонтовича за 
2022 рік:

у номінації «Професійні композитори» у сумі 20,0 тис грн:

Кривопусту Богдану Леонідовичу - директору Державного 
спеціалізованого видавництва «Музична Україна»;

у номінації «Професійні хорові колективи» у сумі 15,0 тис грн:

Подільському камерному хору «Леонтович-капелла» Вінницької обласної 
філармонії ім. М. Д. Леонтовича (художній керівник, головний диригент -  
Бабошина 0.1.);

у номінації «Дослідники» у сумі 15,0 тис грн:

Кузик Валентині Володимирівні - музикознавиці (м. Київ), культурно- 
громадській діячці;

у номінації «Навчальні хорові колективи закладів фахової вишої 
мистецької освіти» у сумі 10,0 тис грн:

Хору оперної студії Харківського національного університету мистецтв 
імені І. Котляревського (художній керівник та головний диригент -  Бєлік- 
Золотарьова Н.А.);



у номінації «Навчальні хорові колективи закладів фахової передвищої 
мистецької освіти» у сумі 10,0 тис гри:

Мішаному хору комунального закладу «Чернігівський фаховий музичний 
коледж ім. Л. М. Ревуцького» (керівник -  Гончаренко М.А.);

у номінації «Аматорські хорові колективи» у сумі 10,0 тис грн:

Молодіжному жіночому хору «Оріана» м. Одеса (керівник — Шпак Г.С.).

2. Управлінню фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної 
Ради (Цокур Л.П.) здійснити відповідні заходи щодо виплати коштів 
переможцям щорічної премії обласної Ради імені Миколи Леонтовича у 2022 
році, які передбачені п. 1.22. Програми розвитку місцевого самоврядування у 
Вінницькій області «УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки», 
затвердженої рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 
року №  515 (зі змінами)».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови обласної Ради І г ^ я  Івас^ка.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ


