
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "____"_____________ 20__ року       №______ 

 

 

Про затвердження нового складу  

конкурсної комісії на здобуття 

міської літературної премії  

імені Арсенія Тарковського 

 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктами 7, 8 

пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішенням міської ради від 21 листопада 2017 року № 1197 «Про започаткування 

міської премії в галузі культури», рішенням Міської ради міста 

Кропивницького від 06 листопада 2018 року № 1954 «Про реорганізацію 

виконавчого органу та внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 29 липня 2014 року № 3263», з метою популяризації високохудожніх творів 

в жанрах поезії, прози, які утверджують гуманістичні цінності, сприяють 

розвитку демократії в суспільстві та збагачують знанням про минуле та 

сьогодення нашого міста, створюють позитивний імідж і популяризують місто 

в Україні та за його межами, Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити новий склад конкурсної комісії на здобуття міської 

літературної премії імені Арсенія Тарковського згідно з додатком. 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 23 квітня 2018 року № 212 «Про 

затвердження складу конкурсної комісії на здобуття міської літературної премії 

імені Арсенія Тарковського». 

  

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

Надія Даценко 24 25 70 



Додаток  

до рішення Виконавчого комітету  

Міської ради міста Кропивницького  

«____» _______ 2020 року № ____ 

 

 

С К Л А Д 

конкурсної комісії на здобуття міської літературної премії  

імені Арсенія Тарковського 

 

Голова комісії 

 

ПАЛИВОДА  

Андрій Анатолійович 

- заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Члени комісії: 

 

БОНДАР  

Василь Васильович 

- голова обласної спілки 

письменників 

 

ГОЛЬНИК  

Оксана Олександрівна 

- доцент кафедри української 

літератури Центральноукраїнського 

державного педагогічного 

університету імені Володимира 

Винниченка  

 

ЖОВНА  

Олександр Юрійович 

- педагог, письменник,  

кіносценарист та режисер,  

член Національної спілки  

кінематографістів України, 

Заслужений діяч мистецтв України 

 

КРОЛЕВЕЦЬ  

Андрій Вікторович 

- депутат Міської ради  

міста Кропивницького  

 

НАЗАРЕЦЬ  

Анна Федорівна 

- начальник управління культури і 

туризму  

 

ПОЛЕВІНА  

Ольга Миколаївна 

- 

 

 

 

 

письменниця, член Національної 

спілки письменників України, 

голова Кіровоградського обласного  

літературного об’єднання «Степ» 

 

САМИЛЯК Тамара Сергіївна - 

 

 

 

генеральний директор ТОВ «Імекс 

ЛТД»  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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ТИМКІВ Світлана Іванівна - директор Міської централізованої 

бібліотечної системи міста 

Кропивницького 

 

УШАЦЬКА Тамара Григорівна - заступник директора Міської  

централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького 

 

ШУСТЕР Євгенія Матвіївна - радник міського голови міста 

Кропивницького (на громадських 

засадах) з питань взаємозв’язків із 

засобами масової інформації, 

заслужений журналіст України 

 

 

 

 

Начальник управління культури 

і туризму         Анна НАЗАРЕЦЬ    

 



Доопрацьовано 20.03.2020 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "____"_____________ 20__ року       №______ 

 

 

Про затвердження нового складу  

конкурсної комісії на здобуття 

міської літературної премії  

імені Арсенія Тарковського 

 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктами 7, 8 

пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішенням міської ради від 21 листопада 2017 року № 1197 «Про започаткування 

міської премії в галузі культури», рішенням Міської ради міста 

Кропивницького від 06 листопада 2018 року № 1954 «Про реорганізацію 

виконавчого органу та внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 29 липня 2014 року № 3263», з метою популяризації високохудожніх творів 

в жанрах поезії, прози, які утверджують гуманістичні цінності, сприяють 

розвитку демократії в суспільстві та збагачують знанням про минуле та 

сьогодення нашого міста, створюють позитивний імідж і популяризують місто 

в Україні та за його межами, Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити новий склад конкурсної комісії на здобуття міської 

літературної премії імені Арсенія Тарковського згідно з додатком. 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 23 квітня 2018 року № 212 «Про 

затвердження складу конкурсної комісії на здобуття міської літературної премії 

імені Арсенія Тарковського». 

  

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

Надія Даценко 24 25 70 



Додаток  

до рішення Виконавчого комітету  

Міської ради міста Кропивницького  

«____» _______ 2020 року № ____ 

 

 

СКЛАД 

конкурсної комісії на здобуття міської літературної премії  

імені Арсенія Тарковського 

 

Голова комісії 

 

ДЗЮБА  

Наталія Євгеніївна 

- заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

Члени комісії: 

 

БОНДАР  

Василь Васильович 

- голова обласної спілки 

письменників 

 

ГОЛЬНИК  

Оксана Олександрівна 

- доцент кафедри української 

літератури Центральноукраїнського 

державного педагогічного 

університету імені Володимира 

Винниченка  

 

ЖОВНА  

Олександр Юрійович 

- педагог, письменник,  

кіносценарист та режисер,  

член Національної спілки  

кінематографістів України, 

заслужений діяч мистецтв України 

 

КРОЛЕВЕЦЬ  

Андрій Вікторович 

- депутат Міської ради  

міста Кропивницького  

 

НАЗАРЕЦЬ  

Анна Федорівна 

- начальник управління культури і 

туризму  

 

ПОЛЕВІНА  

Ольга Миколаївна 

- 

 

 

 

 

письменниця, член Національної 

спілки письменників України, 

голова Кіровоградського обласного  

літературного об’єднання «Степ» 

 

САМИЛЯК  

Тамара Сергіївна 

- 

 

 

 

генеральний директор ТОВ «Імекс 

ЛТД»  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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ТИМКІВ  

Світлана Іванівна 

- директор Міської централізованої 

бібліотечної системи міста 

Кропивницького 

 

УШАЦЬКА  

Тамара Григорівна 

- заступник директора Міської  

централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького 

 

ШУСТЕР  

Євгенія Матвіївна 

- радник міського голови міста 

Кропивницького (на громадських 

засадах) з питань взаємозв’язків із 

засобами масової інформації, 

заслужений журналіст України 

 

 

 

 

Начальник управління  

культури і туризму       Анна НАЗАРЕЦЬ    

 


