
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від “___” _______  2020 року                                          №  _____

Про затвердження складу
конкурсної комісії на здобуття 
міської журналістської премії імені 
Віталія Ципіна

Керуючись  ст.  140,  146  Конституції  України,  підпунктами  7,  8  п.  “а”
ст.  32  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  рішенням
міської ради  від  21 листопада 2017 року № 1197 «Про започаткування міської
премії  в  галузі  культури»,  на  виконання  рішення  міської  ради  від
08  грудня  2016  року  №  695  «Про  депутатський  запит  групи  депутатів
Кіровоградської міської ради» та з метою популяризації  високої професійності
журналістських  творів  в  різних  жанрах  журналістики,  які  спрямовані  на
збагачення історичної спадщини народу, державотворення, розвиток економічного,
соціального та культурного життя регіону, Виконавчий комітет Міської ради міста
Кропивницького

В И Р І Ш И В:

Затвердити склад конкурсної комісії на здобуття міської журналістської
премії імені Віталія Ципіна згідно з додатком.

Міський голова                                                                     Андрій РАЙКОВИЧ

Леонія Клокова 35 83 86



Додаток
до рішення Виконавчого комітету 
Міської ради міста 
Кропивницького
“____”_________ 2020
№ ____

                С К Л А Д
конкурсної комісії на здобуття міської журналістської

премії імені Віталія Ципіна

Голова комісії

Табалов - секретар міської ради
Андрій Олександрович

Секретар комісії

 Клокова       - головний спеціаліст відділу по роботі
 Леонія Сергіївна         із засобами масової інформації

Члени комісії:

Кролевець       -  депутат Міської ради
Андрій Вікторович міста Кропивницького 

Мурований  - директор “Центральноукраїнського
Вадим Жоржевич                  бюро новин”

Орел        - власний кореспондент газети
Світлана Василівна «Дзеркало тижня»

Рибченкова  - головний редактор газети
Оксана Василівна     «Народне слово» 

Якунін  - начальник відділу по роботі
Сергій Володимирович    із засобами масової інформації

Яровий  -  заступник головного редактора 
Юрій Іванович ТРВК   “Новий день” 

Начальник відділу по роботі із
засобами масової інформації   Сергій ЯКУНІН
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