
УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
в ід«с?_»  __ 20г?-/_р.

м. Хмельницький

Про нагородження переможців 
обласного мистецького конкурсу 
імені Людмили та Миколи Мазурів 
«Подільська палітра» у 2021 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 протоколу № 9 від ЗО листопада 
2021 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 2021 
році:

у молодшій віковій категорії:
ЗУБЧЕНКО Соломію, ученицю Хмельницької дитячої школи 

мистецтв «Озерна» (викладач -  Кукурудзяк К. В.) за роботу «Натюрморт»;
ДАЦУН Катерину, ученицю студії «Мистецький простір» 

Подільського культурно-просвітительського Центру імені М. К. Реріха 
(викладач -  Бочуля І. С.) за роботу «Стомився»;

о  е

- ЧАЙКУ Івана, учня Старокостянтинівської дитячої художньої школи 
(викладач -  Мельничук Г. А.) за роботу «Свято»;

у середній віковій категорії:
- ЗАХАРЕЦЬ Валерію, ученицю Хмельницької дитячої школи мистецтв 

«Озерна» (викладач Філіпович Н. В.) за роботу «Моя матуся»;
- ВОРОНУ Анастасію, ученицю Хмельницької дитячої школи 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва (викладач 
Хворостюк Л. А.) за роботу «Автопортрет»;
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- ДОБРОГОРСЬКУ Лілію, ученицю Кам’янець-Подільської міської 
дитячої школи мистецтв (викладач Мегей Л. В.) за роботу «Тореадори після 
пожежі»;

у старшій віковій категорії :
- ЛЬВОВСЬКУ Єлизавету, ученицю Кам’янець-Подільської міської 

дитячої школи мистецтв (викладач Білоус Т. Ю.) за роботу «На Вкраїні 
милій...»;

- ЯМКОВУ Вікторію, ученицю Волочиської дитячої школи мистецтв 
(викладач Єрменчук-Гручман Г. М.) за роботу «Перетини долі» (диптих);

- ПАЛІЙ Вікторію, ученицю Дунаєвецької дитячої школи мистецтв 
(викладач Островський О. Г.) за роботу «Передмістя м. Дунаївці».

2. Нагородити переможців другого туру обласного мистецького 
конкурсу імені Людмили та Миколи Мазурів «Подільська палітра» 
у 2021 році:

у номінації «Графіка»:
ШАРПАЦЬКОГО Владислава, студента Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (викладач Бучковський В. Й.) 
за роботу «Культ»;

у номінації «Живопис»:
- БРИЖАК Альону, студентку Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (викладач Бучковський В. Й.) за роботу 
«Тиша»;

у номінації «Декоративно-прикладне мистецтво»:
БЕРЕЗСЬКУ Дар’ю, ученицю мистецької школи «Нетішинська 

художня школа» (викладач Борцова Ю. О.) за роботу «Швидко скачуть пори 
року».

3. На підставі рішення Конкурсного комітету переможця у номінації 
«Скульптура» не визначати.

4. Відзначити заохочувальним призом ученицю Кам’янець-Поділь
ської дитячої художньої школи Марію ГОНЧАРУК (викладач -  Порейко 
О. П.) за роботу «Хранитель історії».

5. Відділу фінансового забезпечення і бухгалтерського обліку 
виконавчого апарату обласної ради 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».

6. Відділу з питань місцевого самоврядування та комунікацій 
виконавчого апарату обласної ради забезпечити висвітлення інформації про 
визначення та нагородження переможців Конкурсу у засобах мас-медіа.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
керівника виконавчого апарату обласно) ради Тетяну Зеленко.

Голова ради , Віолета ЛАБАЗЮК
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