
УКРАШ А  
ВШ НИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про Комісію обласної Ради з питань призначення щорічних грошових 
премій обласної Ради педагогам та учнівській молоді закладів освіти,

майстрам та учням професійно-технічних закладів, педагогам, 
викладачам й студентам вищих навчальних закладів за значні досягнення 
у міжнародних, всеукраїнських, обласних (І місце) учнівських олімпіадах, 

конкурсах, турнірах, конкурсах-захистах, фестивалях, змаганнях та 
стипендій обласної Ради кращим учням закладів професійної освіти та

студентам вищої освіти

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 201 7 
року № 515 (зі змінами), рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 
листопада 2021 року № 268 «Про затвердження положень», з метою відбору 
кандидатів для виплати щорічних грошових премій обласної Ради педагогам та 
учнівській молоді закладів освіти, майстрам та учням професійно-технічних 
закладів, педагогам, викладачам й студентам вищих навчальних закладів за 
значні досягнення у міжнародних, всеукраїнських, обласних (І місце) 
учнівських олімпіадах, конкурсах, турнірах, конкурсах-захистах, фестивалях, 
змаганнях та стипендій обласної Ради кращим учням закладів професійної 
освіти та студентам вищої освіти:

1. Утворити Комісію обласної Ради з питань призначення щорічних 
грошових премій обласної Ради педагогам та учнівській молоді закладів освіти, 
майстрам та учням професійно-технічних закладів, педагогам, викладачам й 
студентам вищих навчальних закладів за значні досягнення у міжнародних, 
всеукраїнських, обласних (І місце) учнівських олімпіадах, конкурсах, турнірах, 
конкурсах-захистах, фестивалях, змаганнях та стипендій обласної Ради кращим 
учням закладів професійної освіти та студентам вищої освіти) та затвердити її 
склад згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням^йього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження 
голови обласної Ради 
від/ / ^ / Я № 3 : ^

СКЛАД
Комісії обласної Ради з питань призначення щорічних грошових премій 

обласної Ради педагогам та учнівській молоді закладів освіти, майстрам та 
учням професійно-технічних закладів, педагогам, викладачам й студентам 

вищих навчальних закладів за значні досягнення у міжнародних, 
всеукраїнських, обласних (І місце) учнівських олімпіадах, конкурсах, 

турнірах, конкурсах-захистах, фестивалях, змаганнях та стипендій 
обласної Ради кращим учням закладів професійної освіти та студентам

вищої освіти

ІВАСЮК 
Ігор Дмитрович

заступник голови обласної Ради, голова 
Комісії;

БУНЯК
Володимир Володимирович

заступник директора Департаменту 
гуманітарної політики обласної державної 
адміністрації - начальник управління освіти 
і науки, заступник голови Комісії (за 
згодою);

МАЗУР
Лідія Дмитрівна

директор комунальної організації „Центр 
матеріально-технічного та інформаційного 
забезпечення закладів освіти області”, 
секретар Комісії (за згодою);

Члени Комісії:
ГОДОВАНЮК 
Марина Анатоліївна

завідувач сектору молоді та спорту 
супроводу постійної комісії обласної Ради з 
питань освіти, релігії, молоді та спорту 
виконавчого апарату обласної Ради;

ЖИТАНСЬКА 
Олена Сергіївна

заступник начальника управління соціально 
-гуманітарної політики виконавчого апарату 
обласної Ради;

ЗАМКОВА 
Наталія Леонідівна

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

КЛАПОУТЦАК 
Андрій Юрійович

заступник начальника відділу вищої, 
професійної, фахової передвищої освіти та 
науки управління освіти і науки



Департаменту гуманітарної політики 
обласної державної адміністрації (за 
згодою);

ЛІСОГУРСЬКА 
Тетяна Іванівна

заступник начальника відділу дошкільної, 
шкільної, позашкільної та інклюзивної 
освіти управління освіти та науки 
Департаменту гуманітарної політики 
обласної державної адміністрації (за 
згодою);

МАЛІНІН
Володимир Володимирович

начальник управління Державної служби 
якості освіти у Вінницькій області (за 
згодою);

ЦОКУР
Людмила Прокопівна

начальник управління фінансового 
забезпечення виконавчого апарату обласної 
Ради.


