
УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від « Л - » 2ЪЛ0у. №  ЛО* -  О

м. Хмельницький

Про нагородження переможців обласного конкурсу журналістських робіт 
на краще висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, 
децентралізації влади та кращих практик територіальних громад 
Хмельницької області у 2020 році

Відповідно до рішення обласної ради від 24 травня 2017 року 
№66-13/2017 «Про обласний конкурс журналістських робіт на краще 
висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, децентралізації 
влади та кращих практик територіальних громад Хмельницької області», 
на підставі рішення Конкурсної комісії від 01 грудня 2020 року №1 та 
керуючись пунктом 18 частини шостої, частиною сьомою статті 55 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Визнати переможцями обласного конкурсу журналістських робіт 
на краще висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, 
децентралізації влади та кращих практик територіальних громад 
Хмельницької області у 2020 році:

ОЛЕКСЮКА ВАДИМА МИКОЛАЙОВИЧА, ТАРАНЕНКА 
ВІТАЛІЯ СЕРГІЙОВИЧА, інтернет-видання «Незалежний громадський 
портал», за матеріал «Нові райони Хмельниччини: хроніка «зрад» та 
«перемог» - перше місце;

ОЛІЙНИК (ДУДНІК) ІРИНУ СТЕПАНІВНУ, медіа-корпорація 
«Є», за матеріал «Теорія розбитих вікон: як в громаді на Хмельниччині 
змінюють звичку смітити» - друге місце;

СОЛОВСЬКУ ЄВГЕНІЮ ВАЛЕНТИНІВНУ, онлайн-видання 
«Убаїо.іпйо», за матеріал «Не Бакотою єдиною: як сільська громада робить 
ставку на туризм» - третє місце;

у номінації «Краща онлайн-публікація»:



у номінації «Краща публікація у друкованих ЗМІ»:

- АЛЕКСЮКА ІГОРЯ БОРИСОВИЧА, ДУБІНСЬКУ (ШАНДЕБУРУ) 
СВІТЛАНУ ВАСИЛІВНУ, обласна газета «Подільські вісті», за матеріал 
«Олександр Симчишин: Хмельницький -  місто, сповнене перспектив і 
новаторства» - перше місце;

МАЛЬЧУК ВІРУ ОЛЕКСАНДРІВНУ, міськрайонна газета 
«ТРУДІВНИК ПОЛІССЯ», за цикл публікацій про звіти об’єднаних 
територіальних громад Славутчини -  друге місце;

- СОБКО АЛЛУ ВАСИЛІВНУ, газета «Сімейна газета» за матеріал «Чим 
заможніші люди, тим краще для громади» - третє місце.

- у номінації «Краща телепрограма, сюжет»:

КАРПУНЕЦЬ ОЛЕКСАНДРУ ІГОРІВНУ, ДП ДТА «33 канал», за 
програму «Округ. Громада. Район». Позитивні результати децентралізації на 
прикладі Староушицької ОТГ», - перше місце;

КУКУРІКУ ТЕТЯНУ РУСЛАНІВНУ, телеканал ТУ 7+, за телесюжет 
«Перспективний план області» - друге місце.

САМОЙЛЕНКО АЛЛУ ВАСИЛІВНУ, філія АТ «НСТУ» «Регіональна 
дирекція ИА: ПОДІЛЛЯ», за прямоефірну інтерактивну програму «Тема дня» 
Квести і зелені маршрути в громадах Хмельниччини» - третє місце;

у номінації «Кращий радіоматеріал»:

ТОКАР РАЇСУ СТЕПАНІВНУ, філія АТ «НСТУ» «Регіональна 
дирекція ИА: ПОДІЛЛЯ», за матеріал «Програма «Полудень». Рейтинг та 
інвестиційна привабливість ОТГ» - перше місце;

КОВАЛЬ ЛЮДМИЛУ АНАНІЇВНУ, філія АТ «НСТУ» «Регіональна 
дирекція НА: ПОДІЛЛЯ", за матеріал «Програма «Полудень». Який 
остаточний розподіл Хмельницької області на райони» - перше місце;

ПОКАСЬ ЛЮДМИЛУ ЯРОСЛАВІВНУ, філія АТ «НСТУ» 
«Регіональна дирекція ИА: ПОДІЛЛЯ», за матеріал «Програма «У полі зору». 
Кращі практики місцевого самоврядування у 2020 році на теренах 
Хмельниччини» -  друге місце;

МАЦЕЙКА АНДРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА, філія АТ «НСТУ» «Регіональна 
дирекція ИА: ПОДІЛЛЯ», за матеріал «Програма «У полі зору». На чому 
зароблятимуть ОТГ Хмельниччини і за рахунок чого виживатимуть 
неспроможні» - третє місце.



2. За широке висвітлення тематики та оригінальність викладення 
конкурсних матеріалів відзначити Подяками Хмельницької обласної ради 
ЗДИБЕЛЬ Юлію Володимирівну, відповідального секретаря обласної газети 
«Подільські вісті», САДОМСЬКУ Лесю Михайлівну, журналіста обласної 
газети «Подільські вісті», ДОБРОВОЛЬСЬКОГО Василя Григоровича, 
журналіста обласної газети «Подільські вісті», МОСКАЛЬЧУК Тетяну 
Володимирівну, журналіста телеканалу ТУ 7+, ВОЛКОВУ Світлану 
Анатоліївну, редактора Хмельницької районної газети «Прибузька зоря», 
ПЕТРОВСЬКУ Світлану Сергіївну, редактор філії АТ «НСТУ» «Регіональна 
дирекція ИА: ПОДІЛЛЯ», Зайця Андрія Олександровича, журналіста ПрАТ 
«Кам'янець-Подільська телерадіокомпанія» та МОСКАЛЬЧУК Тетяну 
Володимирівну, журналіста Телеканал «ТУ7+».

3. Відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого 
апарату обласної ради (Богуцька Н.С.) здійснити виготовлення Дипломів 
переможців та виплату премій згідно з рішенням обласної ради від 24 травня 
2017 року № 66-13/«Про обласний конкурс журналістських робіт на краще 
висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, децентралізації 
влади та кращих практик територіальних громад Хмельницької області».

4. Відділу з питань місцевого самоврядування та комунікацій 
виконавчого апарату обласної ради (Ніконішин В.Л.) забезпечити 
висвітлення інформації про результати обласного конкурсу журналістських 
робіт на краще висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, 
децентралізації влади та кращих практик територіальних громад 
Хмельницької області у засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
керівника апарату обласної ради Зеленко Т.І.

М. Загородний


