
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
15 листопада 2018 року                            м. Біла Церква                                         № 637 

 

Про затвердження складу комісії по присудженню  

міської молодіжної літературно-мистецької премії 

ім. М. С. Вінграновського у новій редакції 

  

Розглянувши подання управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської 

ради від 09 листопада 2018 року № 567,  у зв’язку з кадровими змінами та з метою 

об’єктивного, професійного розгляду звернень та подань на здобуття міської молодіжної 

літературно-мистецької премії ім. М. С. Вінграновського, виявлення серед пошукачів 

найбільш достойних, які досягли значних творчих успіхів, ведуть активну громадську роботу 

у місті з духовного збагачення молодого покоління та мають творчий здобуток, що став 

значною подією в культурному та мистецькому житті Білої Церкви, відповідно до   ст. 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Білоцерківської міської 

ради від 26 жовтня 2006 року № 125 «Про надання молодіжній літературно-мистецькій премії 

відділу у справах сім’ї та молоді міської ради статусу міської ім. М. С. Вінграновського», 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

        

1. Затвердити склад комісії по присудженню міської молодіжної літературно-

мистецької премії ім. М. С. Вінграновського у новій редакції згідно додатку. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 11  жовтня 2011 року № 452 «Про затвердження комісії по присудженню 

міської молодіжної літературно-мистецької премії ім. М. С. Вінграновського у новому складі». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С. 

  

  

Міський голова        Г. Дикий 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         Додаток  

                                                                                              до рішення виконавчого комітету 

                                                                                              міської ради 

                                                                                              від  15 листопада 2018 року № 637 

  

Склад комісії 

по присудженню міської молодіжної літературно-мистецької премії ім. М. С. 

Вінграновського  при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради 

  

1. Кульчицький  

Анатолій Іванович 

 

- голова комісії, поет, заслужений працівник культури 

України, член Президії правління Українського 

фонду культури України (за згодою); 

 

2. Литвиненко 

 Катерина Сергіївна 

- заступник голови комісії, заступник міського голови; 

 

3. Євтушенко 

Віктор Арсенійович 

- секретар комісії, поет-гуморист, заслужений артист 

естрадного мистецтва України, член Національної 

спілки письменників України, президент 

Міжнародного фонду ім. П. Глазового, член 

Асоціації діячів естрадного мистецтва України, 

лауреат міської молодіжної літературно-мистецької 

премії ім. М. С. Вінграновського (за згодою); 

 

                                                             Члени комісії: 

 

4. Войтов 

Валерій Володимирович 

- артист драми, провідний майстер сцени Київського 

обласного академічного музично-драматичного 

театру ім. П. К. Саксаганського, лауреат міської 

молодіжної літературно-мистецької премії  

ім. М. С. Вінграновського (за згодою); 

5. Гаврилюк  

Ольга Миколаївна 

- керівник народного художнього колективу 

«Вокальний ансамбль «Співограй» Центру 

позашкільної освіти «Соняшник», керівник гуртка-

методист, лауреат міської молодіжної літературно-

мистецької премії ім. М. С. Вінграновського (за 

згодою); 

6. Жарко Олександр 

Анатолійович 

- заслужений художник України, лауреат міської 

молодіжної літературно-мистецької премії ім. М. С. 

Вінграновського (за згодою); 

7. Левіщенко 

Вікторія Валеріївна  

-  т. в. о. начальника управління з питань молоді та 

спорту Білоцерківської міської ради; 

 

 

8. 
Нікітчук 

Валентина Олександрівна 

  

- керівник Народного ансамблю народного танцю 

«Ровесник» Центру творчості дітей та юнацтва 

Київщини (за згодою); 

 

9. Розвозчик 

Петро Іларіонович 

- поет, член Національної спілки письменників 

України, заслужений вчитель України (за згодою).  

   

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                          С. Постівий 


