
 
У К Р А Ї Н А 

 
ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

        Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
 
24.02.2006                                                                                     №74 

 
 
 
 
 
 
Про обласні премії за досягнення  
у розвитку культури Запорізького  
краю у 2006 році 
                                                                                      Зареєстровано в Запорізькому 
                                                             обласному управлінні юстиції 
                                                              02.03.2006 за №6/1163       
 
 
 

Керуючись ст. 22 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, 
відповідно до Програми розвитку культури Запорізької області на період до 
2007 року, яка затверджена рішенням обласної ради від 29.09.2004 № 7, зі 
змінами і доповненнями, які внесені рішенням обласної ради від 15.04.2005        
№ 8, та з метою сприяння розвитку професійного мистецтва, самодіяльної 
народної творчості, удосконалення та збереження національної культурної 
спадщини шляхом підтримки працівників культури та мистецтва: 
 

1. Встановити у 2006 році по 29 (двадцять дев’ять) обласних премій за 
досягнення у розвитку культури Запорізького краю. 

 
2. Затвердити: 

 
2.1. склад експертної ради з присудження обласних премій за досягнення 

у розвитку культури Запорізького краю (додається); 
 

2.2. Положення про обласні премії за досягнення у розвитку культури 
Запорізького краю (додається); 
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3. Управлінню культури і туризму облдержадміністрації разом з 

обласними організаціями (відділеннями) національних творчих спілок України, 
громадськими об'єднаннями та фондами, засобами масової інформації 
забезпечити широке інформування працівників культури і мистецтва, аматорів 
народного мистецтва області про встановлення обласних премій за досягнення 
у розвитку культури Запорізького краю. 

 
4. Рекомендувати райдержадміністраціям та органам місцевого 

самоврядування сприяти своєчасному висуванню претендентів на одержання 
обласних премій. 
 

5. Управлінню культури і туризму облдержадміністрації здійснювати 
фінансування необхідних витрат на преміювання за рахунок загальних 
асигнувань, передбачених обласним бюджетом для галузі “Культура і 
мистецтво” на видатки з реалізації заходів, передбачених державними та 
місцевими програмами розвитку культури і мистецтва (КФК 110104). 

 
6. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 06.05.2005 № 154 “Про встановлення обласних 
премій за досягнення у розвитку культури Запорізького краю”, яке 
зареєстровано в Запорізькому обласному управлінні юстиції 18.05.2005                
за № 35/1116. 

 
7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови облдержадміністрації, який організовує роботу з реалізації державної 
політики в гуманітарній сфері, з питань охорони здоров’я, освіти і науки, 
культури і мистецтва. 
 

8. Розпорядження набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення. 
 

 
 

Перший заступник голови  
обласної державної адміністрації       О.Ч. Сін 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Затверджено 
 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 

 
24.02.2006 № 74 

 
 

Склад 
експертної ради з присудження обласних премій за досягнення  

у розвитку культури Запорізького краю 
 

 

 заступник голови облдержадміністрації, голова 
експертної ради 
 

Пригаро  
Михайло Володимирович 

начальник управління культури і туризму 
облдержадміністрації, заступник голови експертної 
ради 
 

Абеляшева  
Людмила Анатоліївна 

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

Члени експертної ради: 
 
Бережко 
Світлана Дмитрівна 

начальник відділу культури та мистецтва  управління 
культури і туризму облдержадміністрації 
 

Брацило  
Людмила Федорівна 

виконуюча обов’язки заступника начальника 
управління культури і туризму облдержадміністрації 
 

Панькіна  
Ірина Анатоліївна 

заступник начальника управління культури і туризму 
облдержадміністрації 
 

Пасічник 
Євген Афанасійович 

директор Запорізького обласного відділення 
Українського фонду культури, заслужений працівник 
культури України (за згодою) 
 

в галузі театрального мистецтва 
 

Бакум 
Юрій Петрович 

артист Запорізького академічного обласного 
українського музично-драматичного театру               
ім. В.Г. Магара, заслужений артист України      
(за згодою) 
 

Денисенко  
Віталій Іванович 

художній керівник Запорізького академічного 
обласного українського музично-драматичного театру 
ім. В.Г. Магара, заслужений діяч мистецтв України (за 
згодою) 
 

Колб 
Анатолій Михайлович 
 

директор Запорізького обласного театру ляльок (за 
згодою) 

Попов  
Віктор Васильович 

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



Фортус 
Геннадій Вадимович 

художній керівник Запорізького обласного театру 
юного глядача (за згодою) 
 

 
 
 

в галузі музичного мистецтва 
 

Боєва  
Наталія Іванівна 

викладач Запорізького музичного училища                      
ім. П. Майбороди, член Національної спілки 
композиторів України, заслужений діяч мистецтв 
України (за згодою)  
 

Пелюк  
Сергій Олександрович 

директор Запорізького музичного училища                       
ім. П. Майбороди, заслужений працівник культури 
України (за згодою) 
 

Попов  
Микола Інокентійович 

викладач Запорізького музичного училища                        
ім. П. Майбороди, заслужений діяч мистецтв України 
(за згодою) 
 

Редя  
В'ячеслав Васильович 

художній керівник та головний диригент академічного 
симфонічного оркестру Запорізької обласної 
філармонії, 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) 
 

Хорьєва  
Наталія Володимирівна 
 

директор Запорізького обласного центру народної 
творчості, заслужений працівник культури України  
(за згодою) 
 

Чаюха  
Валентина Сергіївна 

завідуюча відділом культурно-дозвіллєвої та 
просвітницько-виховної роботи Запорізького 
обласного центру народної творчості, заслужений 
працівник культури України (за згодою) 
 

  
в галузі бібліотечної справи 

 
Башкатова  
Ольга Павлівна 

директор Запорізької обласної бібліотеки для дітей 
“Юний читач” (за згодою) 
 

Петренко  
Тетяна Володимирівна 

директор Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва 
(за згодою) 
 

Степаненко  
Інна Павлівна 

директор Запорізької обласної універсальної наукової 
бібліотеки ім. О.М. Горького, заслужений працівник 
культури України (за згодою) 
 

 

в галузі музейної справи 
 

Борисова  
Галина Степанівна 

директор Запорізького обласного художнього музею 
(за згодою) 
 

Шаповалов  
Георгій Іванович 

директор Запорізького обласного краєзнавчого музею, 
доктор історичних наук, професор (за згодою) 



 
 
 
 
 

у справі охорони культурної спадщини 
 

Калмукіді  
Людмила Юріївна 

начальник Запорізької обласної інспекції по охороні 
пам'яток історії та культури (за згодою) 
 

Сушко 
Костянтин Іванович 

генеральний директор Національного заповідника 
“Хортиця” (за згодою) 
 

в галузі кінематографії 
 

Зеленюк 
Людмила Миколаївна 

директор комунального підприємства “Кінотеатр         
ім. О. Довженка”, заслужений працівник культури 
України (за згодою) 
 

Сухіня 
Михайло Анатолійович 

директор комунального підприємства “Запоріжкіно” 
(за згодою) 

 
 
 
 
 
Керівник апарату обласної 
державної адміністрації 

 
                                     Р.В. Дригинич 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Затверджено 
 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
24.02.2006         №      74 

 
 
                                                                                Зареєстровано в Запорізькому 
                                                                                обласному управлінні юстиції 
                                                                                02.03.2006 за №6/1163 
 
 
 
 

Положення 
про обласні премії за досягнення у розвитку культури 

Запорізького краю 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Обласні премії за досягнення у розвитку культури Запорізького краю 
(далі - премії) встановлюються з метою сприяння розвитку професіонального 
мистецтва, самодіяльної народної творчості, удосконалення пропаганди та 
збереження національної культурної спадщини шляхом матеріальної підтримки 
працівників культури та мистецтва, визнання особистого вкладу в розвиток 
культури окремих митців. 

 
1.2. Претендентами на премії можуть бути працівники культури і 

мистецтва, навчальних закладів культури і мистецтва, закладів кіно. 
 

1.3. Премії встановлюються у таких номінаціях: 
 

          1.3.1. за досягнення у галузі театрального мистецтва (п’ять), з них: 
        за кращу акторську роботу (три); 

за кращу режисерську роботу (дві); 
 
1.3.2. за досягнення в галузі музичного мистецтва (п’ять): 
 
1.3.3. за досягнення у розвитку аматорського мистецтва (десять), з них: 
за досягнення у розвитку самодіяльної художньої творчості (вісім); 

     за досягнення у розвитку  декоративно-прикладного та образотворчого                             
мистецтва ( дві); 

 
1.3.4. за досягнення у розвитку бібліотечної справи (чотири); 

 
1.3.5. за досягнення у розвитку музейної справи (три); 

 



1.3.6. за досягнення в охороні культурної спадщини (одна); 
 
 

1.3.7. за досягнення у розвитку кінематографії (одна). 
 
Премії встановлюються у розмірі 517 грн. (п’ятсот сімнадцять грн.)               

з урахуванням нарахувань на них. 
 

2. Строки та порядок висування кандидатів 
 

2.1. Матеріали на здобуття премій подаються відділами культури і 
туризму райдержадміністрацій, міських рад, органів місцевого самоврядування, 
керівництвом обласних установ, навчальних закладів культури і мистецтва, 
обласними організаціями та відділеннями національних творчих спілок 
України, фондами, асоціаціями та іншими громадськими організаціями. 

Кожна з організацій, установ може представити на здобуття премії одного 
претендента у відповідній номінації. 

Матеріали подаються за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164, 
управління культури і туризму облдержадміністрації, контактні телефони          
39-04-11, 39-01-57. 

 
2.2. На здобуття премії подаються: 

 
2.2.1. Лист-подання на кандидата від імені установи, організації, що його 

висуває.  
 У листі-поданні на претендента вказується прізвище, ім’я та по батькові, 

дата, місяць і рік народження, посада і місце роботи, домашня адреса і 
контактний телефон. 
 

2.2.2. Творча характеристика особи із зазначенням творчих здобутків за 
останній календарний рік, почесного звання, інших ознак громадського 
визнання його творчості, відповідність критеріям оцінки. 

 
2.2.3. Перелік нагород за підсумками участі у міжнародних, 

Всеукраїнських, регіональних та обласних конкурсах, фестивалях, інших 
культурно-мистецьких акціях (ксерокопії дипломів, свідоцтв, витягів з 
протоколів рішень журі, оргкомітетів, інших підтверджуючих документів). 
 

2.2.4. Копія довідки ідентифікаційного коду, копія паспорту особи       
(перша, друга сторінки, місце проживання). 

 
3. Порядок визначення премій 

 
3.1. Розпорядженням голови облдержадміністрації затверджується склад 

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

3.2. Переможці визначаються експертною радою після розгляду 
матеріалів, поданих на здобуття премій. Засідання експертної ради проводиться 



за два тижні до дати відповідного професійного свята в галузі “Культура і 
мистецтво”. 

 
Рішення експертної ради з присудження премій приймаються простою 

більшістю голосів, якщо немає простої більшості голосів, голос голови 
експертної ради є вирішальним. 

Експертна рада має право на перерозподіл кількості нагороджених у  
різних номінаціях на підставі аналізу поданих матеріалів. 
Премії вручаються під час урочистостей з нагоди професійних свят у галузі 

“Культура і мистецтво” на підставі 
протоколів засідань і рішень 
експертної ради, затверджених 
головою експертної ради. 

Лауреатам премій, крім грошової винагороди, вручаються відповідні 
посвідчення. 
 

3.3. Основними критеріями оцінки внеску претендентів у розвиток 
культури Запорізького краю є: 
 

3.3.1. театральне мистецтво: 
 

втілення сценічного образу на високому професійному рівні; 
високий художній рівень вистави, застосування сучасних режисерських 

прийомів, спрямованість вистави на духовне відродження України; 
досягнення у міжнародних, Всеукраїнських, регіональних, обласних 

творчих конкурсах, фестивалях, оглядах; 
 

3.3.2. музичне мистецтво: 
 

високий професійний рівень, творча індивідуальність; 
спрямованість творчості на духовне відродження України; 
досягнення у міжнародних, Всеукраїнських, регіональних, обласних 

творчих конкурсах, фестивалях, оглядах; 
 

3.3.3. аматорське мистецтво (самодіяльна художня творчість,  
декоративно-прикладне та образотворче мистецтво): 

 

самодіяльна художня творчість: 
 

високий рівень виконавської майстерності; 
спрямованість творчості на духовне відродження України, пропаганда 

кращих зразків пісенної, музичної, хореографічної творчості народів і  
національних меншин Запорізького краю; 

досягнення у міжнародних, Всеукраїнських регіональних, обласних 
оглядах, конкурсах, фестивалях; 

 

декоративно-прикладне та образотворче мистецтво: 
 

високий художній рівень, творча індивідуальність; 
спрямованість творчості на духовне відродження України, розвиток 

традицій народної художньої творчості Запорізького краю, досягнення у 
міжнародних, Всеукраїнських регіональних, обласних виставках;  

 



3.3.4. бібліотечна справа: 
 

сприяння розвитку місцевої громади, соціального партнерства, вплив на 
формування культурної політики в області; 

 
створення комфортних умов для користувачів, забезпечення високого 

рівня бібліотечного сервісу; 
 запровадження інновацій в практику бібліотечної діяльності та 

використання інформаційних технологій. 
 

 
3.3.5. музейна справа: 

 

проведення науково - дослідницької роботи з історії Запорізького краю; 
систематичне  комплектування музейних фондів, вжиття дійових заходів 

щодо їх збереження та охорони; 
досягнення у науково-просвітницькій, експозиційній і виставковій  

діяльності, її спрямованість на духовне відродження України. 
 
3.3.6. охорона культурної спадщини: 
 

досягнення у практичній діяльності з охорони пам’яток історії та 
культури області проведення наукової та науково-просвітницької роботи, 
археологічних досліджень; 

вжиття дійових заходів щодо збереження, охорони та використання 
об’єктів культурної спадщини; 

встановлення нових пам’ятників, меморіальних дощок і залучення 
необхідних інвестицій. 

 
3.3.7. кінематографія: 
 

запровадження інновацій в практику кінообслуговування населення; 
спрямованість кінообслуговування на духовне відродження України; 
створення комфортних умов для глядачів. 

 
 
 
 
 
Керівник апарату обласної 
державної адміністрації 
 

 
 

Р.В. Дригинич 

 
 


