
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "____"_____________ 20__ року      №______ 
 

м.Кропивницький 
 

 

Про затвердження складу конкурсної  

комісії на здобуття міської художньої  

премії імені Бориса Вінтенка 

 

 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 32 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Кіровоградської міської 

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

в галузі культури», на виконання рішення Кіровоградської міської ради від 

08 грудня 2016 року № 695 «Про депутатський запит групи депутатів 

Кіровоградської міської ради» та з метою популяризації в творах живопису, 

графіки, скульптури, монументального та декоративно-прикладного мистецтв 

культурної та історичної спадщини міста, створення його позитивного іміджу 

в Україні та за її межами Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 Затвердити склад конкурсної комісії на здобуття міської художньої 

премії імені Бориса Вінтенка згідно з додатком. 

  

 

 

Міський голова         А.Райкович 

 

 

 

 

 

 
Даценко 24 25 70 



Додаток  

до рішення Виконавчого комітету  

Міської ради міста Кропивницького  

«_____» _________________ 2018  

№ _____ 

 

 

С К Л А Д 

конкурсної комісії на здобуття міської художньої 

премії імені Бориса Вінтенка 

 

Голова комісії 

Дзюба Наталія Євгеніївна - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

 

Секретар комісії 

Даценко Надія Яківна    - старший інспектор з кадрів відділу 

культури і туризму Міської ради 

міста Кропивницького 

 

 

Члени комісії: 

 

Кріпак Сергій Володимирович 

 

- депутат Міської ради 

міста Кропивницького (за згодою) 

Кириченко Олена Іванівна - кандидат мистецтвознавства, доцент 

мистецького факультету 

Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка (за згодою) 

 

Назарець Анна Федорівна - начальник відділу культури і туризму 

Міської ради міста Кропивницького   

 

Надєждін Андрій Михайлович - член Національної спілки художників 

України, провідний науковий 

співробітник міського художньо-

меморіального музею 

О.О.Осмьоркіна (за згодою) 

 

Хворост Андрій Васильович   - голова Кіровоградської обласної 

організації Національної спілки 

художників України (за згодою) 

 



2 

 

Цуканов Микола Миколайович  - власник приватної галереї 

«Єлисаветград», Почесний член 

Національної Спілки художників 

України (за згодою) 

 

 

 

 

Начальник відділу культури  

і туризму Міської ради  

міста Кропивницького        А.Назарець 


