
УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від « /  » 2і)ЛО р. № -  О

м. Хмельницький

Про нагородження переможців обласного 
мистецького конкурсу імені Людмили та Миколи Мазурів 
«Подільська палітра» у 2020 році

Відповідно до рішення обласної ради від 23 грудня 2016 року 
№ 67-9/2016 «Про обласний мистецький конкурс імені Людмили та Миколи 
Мазурів «Подільська палітра», на підставі протоколів №1 від 11 листопада 
2020 року та №2 від 26 листопада 2020 року Конкурсного комітету з обласного 
мистецького конкурсу імені Людмили та Миколи Мазурів «Подільська палітра», 
керуючись пунктом 18 частини шостої, частиною сьомою статті 55 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Нагородити переможців першого туру обласного мистецького конкурсу 
імені Людмили та Миколи Мазурів «Подільська палітра» у 2020 році:

у молодшій віковій категорії:
- ТІМОНОВУ Вікторію, ученицю Кам’янець-Подільської міської 

дитячої художньої школи (викладач Українець С. В.) за роботу «Сови»;
- ЛУЧКОВСЬКУ Ельзу, ученицю студії «Мистецький простір» 

Подільського культурно-просвітительського Центру ім. М. К. Реріха, 
викладач (Бочуля І. С.) за роботу «Під дощем у жовтих чоботях»;

- ЯМКОВУ Уляну, ученицю Волочиської дитячої школи мистецтв 
(викладач Єрменчук-Гручман Г. М.) за роботу «Юна художниця».

. у середній віковій категорії:
- КАЗЬМІРЧУК Надію, ученицю Хмельницької дитячої музичної школи 

№ 3 (викладач Філіпович Н. В.) за роботу «Васька»;
- ХОРУЖУ Софію, ученицю ПСМНЗ «Нетішинська міська художня 

школа» (викладач Макарик А. М.) за роботу «Подільська осінь».
- СТОРОЖИШИНА Антона, учня Старокостянтинівської дитячої 

художньої школи (викладач Стецька Г. М.) за роботу «Господиня Осінь».
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у старшій віковій категорії :
КОБЯШЕВУ Дар’ю, ученицю Хмельницької дитячої школи 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва (викладач Сіренька 
Н. А.) за роботу «Безхатько»;

СІМОН Анастасію, ученицю Хмельницької дитячої школи 
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва (викладач
Єрьоменко Н. Ю.) за роботу «Розмови і кава»;

ОЛІЙНИКА Артема, учня Хмельницької дитячої школи
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва (викладач Сіренька 
Н. А.) за роботу «Жили-були...».

2. Нагородити переможців другого туру обласного мистецького конкурсу 
імені Людмили та Миколи Мазурів «Подільська палітра» у 2020 році:

у номінації «Графіка»:

ВОЛГІНУ Світлану, ученицю Шепетівської дитячої художньої 
школи (викладач Галімський Р.О.) за роботу «Ніжність».

3. На підставі рішення Конкурсного комітету переможців у номінаціях 
«Декоративно-прикладне мистецтво», «Живопис» та «Скульптура» не 
визначати.

4. Відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату 
обласної ради (Богуцька Н.С.) забезпечити виготовлення Дипломів переможців 
та придбання цінних подарунків згідно з рішенням обласної ради від 23 грудня 
2016 року № 67-9/2016 «Про обласний мистецький конкурс імені Людмили 
та Миколи Мазурів «Подільська палітра».

5. Нагородження переможців Конкурсу провести у приміщенні обласного 
художнього музею.

6. Відділу з питань місцевого самоврядування та комунікацій виконавчого 
апарату обласної ради (Ніконішин В.Л.) забезпечити висвітлення інформації 
про визначення та нагородження переможців Конкурсу у засобах масової 
інформації.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
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