
 

 

                                                                                                     Проєкт  рішення 

 

        Виконавчий комітет 

          Білоцерківська міська рада 

        Київської області 
 

 

від «23»  вересня  2021 року    м. Біла Церква                           №  690 

 

 

 

 

 

Про затвердження комісії з присудження молодіжної 

літературно-мистецької премії імені М.С. Вінграновського 

Білоцерківської міської територіальної громади 

  

Розглянувши пояснювальну записку управління з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради від 20 вересня 2021 року № 415/01-20, відповідно до статті 40, 

частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 

Білоцерківської міської ради від 02 вересня 2021 року № 1303-16-VIII «Про внесення змін до 

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 імені М.С. Вінграновського» та з метою об’єктивного, професійного розгляду 

звернень та подань на здобуття молодіжної літературно-мистецької премії ім. М.С. 

Вінграновського Білоцерківської міської територіальної громади, виявлення серед пошукачів 

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

у Білоцерківській міській територіальній громаді з духовного збагачення молодого покоління 

та мають творчий здобуток, що став значною подією в культурному та мистецькому житті 

Білоцерківської міської територіальної громади, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Затвердити склад комісії з присудження молодіжної літературно-мистецької премії ім. 

М.С. Вінграновського Білоцерківської міської територіальної громади згідно з додатком. 

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

міської ради від 09 грудня 2020 року № 716 «Про затвердження нового складу комісії з 

присудження міської молодіжної літературно-мистецької премії ім. М. С. Вінграновського». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

  

  

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  

до рішення виконавчого  

комітету міської ради 

від __  _________ 2021 року № ___ 

 

СКЛАД 

комісії з присудження молодіжної літературно-мистецької премії  

ім. М.С. Вінграновського Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Кульчицький  

Анатолій Іванович 

голова комісії, поет, заслужений працівник культури України, член 

Національної музичної спілки (за згодою); 

  

Возненко  

Катерина Сергіївна 

заступник голови комісії, заступник міського голови;  

  

Євтушенко  

Віктор Арсенійович  

секретар комісії, поет-гуморист, заслужений артист естрадного 

мистецтва України, член Національної спілки  письменників 

України,  лауреат міської молодіжної літературно-мистецької 

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

  

Члени комісії: 

Вовченко 

Валерій Миколайович 

майстер декоративно-вжиткового мистецтва України, член Спілки 

художників України (за згодою); 

 

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); 

  

Гаврилюк  

Ольга Миколаївна  

керівник народного художнього колективу «Вокальний ансамбль 

«Співограй» Центру позашкільної освіти та професійного 

самовизначення учнівської молоді «Соняшник», лауреат міської 

молодіжної літературно-мистецької премії ім. М.С. 

Вінграновського (за згодою); 

  

Жарко  

Олександр Анатолійович 

заслужений художник України, лауреат міської молодіжної 

літературно-мистецької премії ім. М.С. Вінграновського (за 

згодою); 

  

Гончарук 

Марина Валентинівна 

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

Білоцерківської міської ради; 

  

Нікітчук  

Валентина Олександрівна 

керівник Народного ансамблю народного танцю  «Ровесник» 

Центру творчості дітей та юнацтва Київщини (за згодою); 

  

Крижешевська  

Леся Юр’ївна 

директор комунального закладу Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська школа мистецтв № 1» (за згодою); 

  

Розвозчик  

Петро Іларіонович 

поет, член Національної спілки письменників України, заслужений 

вчитель України (за згодою). 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        Анна ОЛІЙНИК 


