
УКРАЇНА  
ВШ НИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
6 '

Нро Комісію обласної Ради у галузі культури і мистецтв з питань 
встановлення щорічних премій і стипендій обласної Ради для 

письменників, митців області та кращих студентів вищих мистецьких
навчальних закладів

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 201 7 
року № 515 (зі змінами), рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 
листопада 2021 року №  268 «Про затвердження положень», з метою розгляду 
кандидатур для встановлення, розміру та кількість премій і стипендій обласної 
Ради для письменників, митців області та краших студентів вищих мистецьких 
навчальних закладів, чия творчість здобула широке визнання і служить 
збагаченню духовності народу та стимулювання їх творчої праці:

1. Утворити Комісію обласної Ради у галузі культури і мистецтв з питань 
встановлення щ орічних премій і стипендій обласної Ради для письменників, 
митців області та кращ их студентів вищих мистецьких навчальних закладів та 
затвердити її склад згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням і/(ьрго розпорядження залиш аю за собою.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ



ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Розпорядження 
голови обласної Ради
відЖС/#„

СКЛАД
Комісії обласної Ради у галузі культури і мистецтв з питань встановлення 

щорічних премій і стипендії! обласної Ради для письменників, митців 
області та кращих студентів вищих мистецьких навчальних закладів

ІВАСЮК 
Ігор Дмитрович

заступник голови Вінницької обласної Ради, 
голова Комісії

ЗАМКОВА 
Наталія Леонідівна

голова постійної комісії Вінницької обласної 
Ради 3 питань освіти, релігії, культури, молоді 
та спорту, заступник голови Комісії;

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 Комісії (за згодою);

Члени Комісії:
БОИКО
Петро Адольфович

голова Вінницького обласного осередку 
Національної хореографічної спілки, 
народний артист України (за згодою);

ВІТКОВСЬКИИ 
Вадим Миколайович

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

ГОДОВАНЮК  
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;

ГОРОДИНСЬКИИ  
Станіслав Станіславович

директор Вінницького коледжу культури та 
мистецтв ім. М.Д. Леонтовича (за згодою);

ДЕРНОВА 
Ольга Миколаївна

начальник управління культури та креативних 
індустрій Департаменту гуманітарної 
політики Вінницької обласної державної



адміністрації (за згодою);

КАСПРУК 
Віталій Кононович

голова Вінницької обласної організації 
Національної спілки художників України (за 
згодою);

ЛЕВИЦЬКИИ  
Анатолій Іванович

генеральний директор Вінницької обласної 
філармонії ім. М. Д. Леонтовича, заслужений 
працівник культури України (за згодою);

лозовський
Володимир Васильович

директор Вінницького обласного 
академічного українського музично- 
драматичного театру ім. М.Садовського, 
заслужений працівник культури України (за 
згодою);

ЦВІГУН
Тетяна Омелянівна

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

ЦОКУР
Людмила Прокопівна

начальник управління фінансового 
забезпечення виконавчого апарату обласної 
Ради.


