
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
10.02.2010                      №   28 

 
Склад 

експертної ради з присудження обласних премій за досягнення  
у розвитку культури Запорізького краю 

 
Фролов 
Микола Олександрович 

заступник голови облдержадміністрації, голова 
експертної ради 
 

Сізінцова 
Лариса Анатоліївна 

начальник управління культури і туризму 
облдержадміністрації, заслужений працівник культури 
України, заступник голови експертної ради 
 

Абеляшева  
Людмила Анатоліївна 

головний спеціаліст відділу культури та мистецтва  
управління культури і туризму облдержадміністрації, 
секретар експертної ради 
 

Члени експертної ради: 
 
Брацило  
Людмила Федорівна 

заступник начальника управління культури і туризму 
облдержадміністрації 
 

Малакова 
Катерина Федорівна 

начальник відділу туризму та охорони культурної 
спадщини управління культури і туризму 
облдержадміністрації 
 

Панькіна  
Ірина Анатоліївна 

заступник начальника управління культури і туризму 
облдержадміністрації 
 

Паращук  
Наталія Миколаївна 

начальник відділу культури та мистецтва  управління 
культури і туризму облдержадміністрації 
 

в галузі театрального мистецтва 
 

Колб 
Анатолій Михайлович 
 

директор комунального закладу „Запорізький 
обласний театр ляльок” Запорізької обласної ради 
 (за згодою) 
 

Попов  
Віктор Васильович 

художній керівник Запорізького муніципального 
театру-лабораторії “Ві”, співголова Дніпропетровського 
міжрегіонального відділення Національної Спілки 
театральних діячів України (за згодою) 
 

Фортус 
Геннадій Вадимович 

художній керівник комунального закладу „Запорізький 
обласний театр юного глядача” Запорізької обласної 
ради, заслужений діяч мистецтв України  
(за згодою) 

 
в галузі музичного мистецтва 

 
Боєва  
Наталія Іванівна 

керівник музичною частиною комунального закладу 
„Запорізький академічний обласний український 
музично-драматичний театр ім. В.Г. Магара” 
Запорізької обласної ради, заслужений діяч мистецтв 
України (за згодою)  
 

Пелюк  директор Запорізького музичного училища  



Сергій Олександрович ім. П. Майбороди, заслужений працівник культури 
України (за згодою) 



2 
Редя  
В'ячеслав Васильович 

головний диригент академічного симфонічного 
оркестру комунального закладу „Запорізька обласна 
філармонія” Запорізької обласної ради, народний 
артист України (за згодою) 
 

в галузі аматорського мистецтва 
 

Вільчинський 
Олександр 
Олександрович 

голова Запорізького обласного осередку Національної 
спілки майстрів народного мистецтва України, 
заслужений майстер народної творчості України          
(за згодою) 
 

Сидоренко 
Наталія Вікторівна 
 

директор комунальної установи „Обласний 
методичний центр культури і мистецтва” Запорізької 
обласної ради (за згодою) 
 
в галузі бібліотечної справи 

 
Башкатова  
Ольга Павлівна 

директор комунального закладу „Запорізька обласна 
бібліотека для дітей „Юний читач” Запорізької 
обласної ради (за згодою) 
 

Петренко  
Тетяна Володимирівна 

директор комунального закладу „Запорізька обласна 
бібліотека для юнацтва” Запорізької обласної ради  
(за згодою) 
 

Степаненко  
Інна Павлівна 

директор комунального закладу „Запорізька обласна 
універсальна наукова бібліотека  
ім. О.М. Горького” Запорізької обласної ради, 
заслужений працівник культури України (за згодою) 
 

в галузі музейної справи 
 

Борисова  
Галина Степанівна 

директор комунальної установи „Запорізький 
обласний художній музей” Запорізької обласної ради, 
заслужений працівник культури України (за згодою) 
 

Шаповалов  
Георгій Іванович 

директор комунального закладу „Запорізький 
обласний краєзнавчий музей” Запорізької обласної 
ради, доктор історичних наук, професор (за згодою) 
 

у справі охорони культурної спадщини 
 

Алексєєв 
Олексій Олексійович 

в. о. начальника комунального закладу «Запорізький 
обласний центр охорони культурної спадщини»  
(за згодою) 
 

Козирєв 
Валерій Кирилович 

голова обласної організації Українського товариства 
охорони пам’яток історії та культури, директор 
культурного центру «Хортиця», заслужений працівник 
культури України (за згодою) 
 

в галузі кінематографії 
 

Зеленюк 
Людмила Миколаївна 

директор комунального закладу “Кіноконцертний зал 
ім. О. Довженка”Запорізької міської ради, заслужений 
працівник культури України (за згодою) 
 

Сухіня 
Михайло Анатолійович 

директор комунального підприємства «Запоріжкіно» 
Запорізької обласної ради (за згодою) 

 
 
Заступник голови - керівник  
апарату облдержадміністрації 

 
                                     Р.В. Дригинич 

 


