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ВІН Н И Ц ЬКА ОБЛАСНА РАДА  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
<S.OïWll Ко

Про призначення персональних 
та творчих стипендій у 2022 році

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», протоколу 
засідання Комісії обласної Ради у галузі культури і мистецтв з питань 
встановлення щорічних премій і стипендіІ4 обласної Ради для письменників, 
митців області та кращих студентів вищих мистецьких навчальних закладів 
від 05 квітня 2022 року:

1.Призначити персональні творчі стипендії обласної Ради у галузі 
культури і мистецтв;

- митцям та письменникам Вінниччини у розмірі 1000 грн. на місяць 
кожному згідно з додатків 1, 2.

- студентам вищих мистецьких навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації у розмірі 600 грн. на місяць кожному згідно з додатком 3.

2. Управлінню фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної 
Ради (Цокур Л.П.) здійснити відповідні заходи щодо спрямування коштів, 
передбачених п. 1.21. Програми розвитку місцевого самоврядування у 
Вінницькій області «УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМ АДИ» на 2018 - 2025 роки», 
затвердженої рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 201 7 
року №  515 (зі змінами), Департаменту гуманітарної політики Вінницької 
обласної військової адміністрації.

3. Контроль за виконаїшям цього розпорядження покласти на 
заступника голови обласної Радї| ||горя І^асюка.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Додаток 1 до розпорядження 
голови обласної Ради 
в ід _______№ ___________

СПИСОК
митців, яким присуджено персональні стипендії обласної Ради

в галузі культури і мистецтв

БІЛОЗОР
Володимир
Олександрович

актор драми 2 категорії Вінницького 
обласного українського музично- 
драматичного театру ім. М.К.Садовського.

БОНДАРЧУК  
Василь Захарович

заслужений працівник культури України, 
керівник народного аматорського ансамблю 
танцю «Ровесник» Технологічно- 
промислового коледжу Вінницького 
національного аграрного університету.

ВЕКЛЕНКО  
Наталія Петрівна

заслужена артистка України, репетитор по 
вокалу Вінницької обласної філармонії ім. 
М.Д-Леонтовича.

ВЕСЕЛОВСЬКИИ  
Олександр Григорович

ветеран культури, колишній провідний
соліст балету академічного ансамблю пісні і 
танцю «Поділля» Вінницької обласної 
філармонії ім. М. Д. Леонтовича.

ВЛАС1ИЧУК  
Дмитро Іванович

майстер витинанки та народного малярства 
(м. Хмільник), член Національної спілки 
майстрів народного мистецтва України.

ГОЦУЛЯК  
Марія Василівна

заслужений майстер народної творчості 
України, член Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України.

ДАНИЛЮ К  
Галина Іванівна

заслужений майстер народної творчості
України, член Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України, 
вишивальниця (м. Вінниця).



ДУБОВИИ  
Павло Васильович

ветеран культури, аранжувальник, співак, 
композитор, керівник народних аматорських 
хорових колективів ветеранів війни і праці 
та української пісні «Зорецвіт» ім. Василя 
Коцулима КЗ «Будинок культури» 
Хмільницької міської ради.

ЛАПАТАНОВ  
Іван Федорович

член Вінницького обласного осередку 
Національної хореографічної спілки 
України, заслужений працівник культури 
України.

М АЗУРКЕВИЧ  
Віктор Іванович

керівник народного аматорського духового 
оркестру Центру культури, спорту і дозвілля 
Городківської сільської ради Тульчинського 
району.

М ЕТЕЛЬСЬКА  
Ніна Іванівна

керівник народного аматорського 
фольклорного театру «Господиня» 
Красненьківського СБК Іллінецької міської 
ради.

НАЗАРЕНКО  
Олександр Олександрович

художник живописець, реставратор, член 
Вінницької обласної організації 
Національної спілки художників України.

ОВРАХ
Тамара Євгеніївна

художник-кераміст, живописець, член 
Вінницької обласної організації 
Національної спілки художників України.

ПОЛОЖ ЕНКО  
Анна Богданівна

акторка драми 1 категорії Вінницького 
обласного українського музично- 
драматичного театру ім.М.К.Садовського.

СВШ Ы Н
Олександр
Володимирович

заслужений діяч мистецтв України, 
головний режисер Вінницького 
академічного обласного театру ляльок.

САВЕНЕЦЬ  
Ольга М ихайлівна

керівник народного аматорського 
театрального колективу «Smagron» 
Самгородоцького СБК Хмільницького



району.

ЯБЛЕЦЬКА - член Вінницького обласного осередку
Любов Леонідівна Національної хореографічної спілки

України, керівник гуртка КЗ «Вінницький 
міський центр художньо-хореографічної 
освіти дітей та юнацтва «Барвінок», 
балетмейстер Народного ансамблю танцю 
«Барвінок».



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Додаток 2 до розпорядження 
голови обласної Ради 
від №

СПИСОК
студентів вищих мистецьких навчальних закладів І-П  

рівнів акредитації, яким присуджено персональні стипендії обласної
Ради в галузі культури і мистецтв

ГАРАЩ УК
В ’ячеслав Олександрович

студентка II курсу, хореографічного відділу 
Вінницького фахового коледжу мистецтв 
ім. М. Д. Леонтовича.

М АХНОВЕЦЬКА  
М арина Сергіївна

М ИКОЛИШ ЕНА  
Богдана Олександрівна

студентка 11 курсу, вокального відділу 
Вінницького фахового коледжу мистецтв ім. 
М. Д. Леонтовича.

студентка ІІІ-Д курсу спеціальності 023 
«Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація» ОПП 
«Декоративно-прикладне мистецтво» 
Тульчинського фахового коледжу культури.

РОЩ УК  
Софія Василівна

студентка 111 курсу теоретичного відділу 
Вінницького фахового коледжу мистецтв ім, 
М. Д. Леонтовича.

СИНЕНЬКА  
Тетяна Олексіївна

студентка II режисерського курсу 
спеціальності 028 «Менеджмент 
соціокультурної діяльності» ОПП 
«Видовищно-театралізовані заходи» 
Тульчинського фахового коледжу культури,



ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Додаток З до розпорядження 
голови обласної Ради 
в ід _______№ ___________

СПИСОК
письменників, яким присуджені персональні стипендії обласної Ради

АЛЕКСЕЙЧУК Ольга Віталіївна 
БОЙКО Олексій Михайлович 
БОРЕЦЬКИЙ Віталій Васильович 
ВІТЕНКО Олена Андріївна 
ВИСОЧАНСЬКИЙ Олександр Григорович 
ГАЛЬЯНОВА Валентина Олександрівна 
ГАНАЙ Вероніка Вікторівна 
ГЕРАСИМЕНКО Олена Василівна 
ГЕДЗ Микола Сергійович 
ГРИНЧИК Наталія Іванівна 
ГОР ЛЕЙ Володимир Савович 
ЗАРИЦЬКИЙ Петро Анатолійович 
ПАСІЧНИК Микола Іванович 
СЕГЕДА Юрій Васильович 
СТЕБЕЛСВ Андій Валентинович 
ШЕВЧУК Василь Йосипович 
ЮРЧАК Юрій Володимирович 
ЯКОВЕНКО Тетяна Василівна


