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Про Ж урі з присудження  
щ орічної премії обласної Ради імені Степана Руданського

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», з метою проведення 
конкурсу на здобуття щорічної премії обласної Ради імені Степана Руданського 
та визначення його переможців:

1. Утворити Журі з присудження щ орічної премії обласної Ради імені 
Степана Руданського та затвердити його склад згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням ць^^о розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ



ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Розпорядження 
голови обласної Ради

Ж -ві

Склад Ж урі з присудження  
щ орічної премії обласної Ради імені Степана Руданського

ЇВАСЮК  
Ігор Дмитрович

заступник голови Вінницької обласної Ради, 
голова Журі;

ЗАМКОВА 
Наталія Леонідівна

голова постійної комісії Вінницької обласної 
Ради 3 питань освіти, релігії, культури, молоді 
та спорту, заступник голови Журі (за 
згодою);

ПАСЕКА
Галина Анатоліївна

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:
ГОДОВАНЮК  
Марина Анатоліївна

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

ЦОКУР
Людмила Прокопівна

Начальник управління фінансового 
забезпечення виконавчого апарату обласної 
Ради

ВТТКОВСЬКИИ 
Вадим Миколайович

голова Вінницької обласної організації 
Національної спілки письменників України, 
заслужений журналіст України (за згодою);

ГРИБОВЧЕНКО  
Андрій Володимирович

начальник відділу культури та туризму 
Калинівської міської ради (за згодою);

ДЕРНОВА  
Ольга Миколаївна

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



КАМЕНЮК  
Михайло Феодосійович

член Вінницької обласної організації 
Національної спілки письменників України, 
заслужений працівник культури України (за 
згодою);

КУЦИИ
Леонід Миронович

член Національної спілки письменників 
України (за згодою);

ПОДОЛИННИЙ  
Анатолій Мусійович

член Національної спілки письменників 
України (за згодою);

СЕНИК
Лариса Борисівна

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

ЦВІГУН
Тетяна Омелянівна

директор Вінницького обласного центру 
народної творчості (за згодою);

ЦИМБАЛ  
Віктор Олексійович

літератор, член Вінницького куреня 
гумористів ім. С.Руданського (за згодою).


