
 
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                                                                                     №73 
 
 
 
 
Про  творчі  стипендії  членам  
обласних відділень національних  
творчих    спілок    України  
у   2006-2007   роках 

                                                             Зареєстровано в Запорізькому 
                                                             обласному управлінні юстиції 
                                                              02.03.2006 за №7/1164  
 
 
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 та доповненнями до Програми розвитку культури Запорізької області 
на період до 2007 року, які внесені рішенням обласної ради від 15.04.2005 № 8 
та з метою сприяння творчій діяльності членів обласних відділень національних 
творчих спілок України, їх соціального захисту: 

 
1. Встановити у 2006-2007 роках на конкурсній основі творчі стипендії 

для членів обласних відділень національних творчих спілок України. 
 
2. Затвердити Положення про порядок встановлення творчих стипендій 

членам обласних відділень національних творчих спілок України (додається). 
 
3. Затвердити склад конкурсної комісії з встановлення творчих стипендій 

членам обласних відділень національних творчих спілок України (додається). 
 

4. Управлінню культури і туризму облдержадміністрації профінансувати 
видатки на стипендії у 2006-2007 роках в межах загальних коштів, 
передбачених в обласному бюджеті по галузі “Культура і мистецтво”. 
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5. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 31.01.2005 № 44 “Про встановлення творчих 
стипендій членам обласних відділень національних творчих  спілок України”, 
яке зареєстровано в Запорізькому обласному управлінні юстиції 14.02.2005 за 
№ 11/1092. 

 
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

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

 
7. 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 №73 
 

 
 

                                                             Зареєстровано в Запорізькому 
                                                             обласному управлінні юстиції 
                                                             02.03.2006 за №7/1164  
 

 
 

 
 

Положення 
про порядок встановлення творчих стипендій  

членам обласних відділень національних творчих спілок України  
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Творчі стипендії у 2006-2007 роках встановлюються з метою 
сприяння творчій діяльності, підтримки, соціального захисту членів обласних 
відділень національних творчих спілок України, збереження та розвитку 
творчого потенціалу нації, примноження мистецьких здобутків національної 
культурної спадщини. 

 
1.2. Розмір творчої стипендії на рік становить 2000 (дві тисячі) гривень з 

урахуванням нарахувань на неї. 
 
1.3. Претендентами на отримання творчої стипендії можуть бути члени 

обласних відділень національних творчих спілок України, які мешкають на 
території Запорізької області та займаються творчою діяльністю. 

 
1.4. Такі стипендії надаються на один рік для непрацюючих, 

малозабезпечених або осіб пенсійного віку - членів обласних відділень 
національних творчих спілок України, які займаються творчою діяльністю. 

 
1.5. Всього встановлюється дев'ять стипендій для членів обласних 

відділень національних творчих спілок України, а саме: 
Запорізької обласної організації Національної спілки письменників 

України -5; 
Запорізької організації Національної Спілки художників України - 1; 
Запорізького обласного осередку Національної спілки майстрів 

народного мистецтва України – 1; 
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Запорізької обласної організації Національної Спілки фотохудожників 
України -1; 

Дніпропетровського міжобласного відділення Національної Спілки 
театральних діячів України - 1. 

 
2. Строки та порядок визначення стипендіатів 

 
2.1. Подання матеріалів на конкурсну комісію по встановленню творчої 

стипендії здійснюється президією обласних відділень національних творчих 
спілок України. 
 

2.2. До конкурсної комісії подаються такі матеріали: рішення президії 
обласного відділення національних творчих спілок України, інформація про 
претендентів (прізвище, ім'я, по батькові, дата, рік і місце народження), 
обґрунтування необхідності надання стипендій. 

 
2.3. Матеріали подаються до конкурсної комісії не пізніше 10 березня 

щорічно. 
 

3. Порядок призначення стипендій 
 

3.1. Стипендіати визначаються конкурсною комісією після розгляду 
матеріалів, поданих на конкурс. 

 
3.2. Основними критеріями для оцінки поданих матеріалів є: 
актуальність і високий художній рівень; 
оригінальність і новизна; 
спрямованість творчості на національно-культурне відродження України. 
 
3.3. Засідання конкурсної комісії з розгляду поданих матеріалів 

проводиться не пізніше 20 березня щорічно та оформляється протоколом.             
З урахуванням рішення конкурсної комісії готується розпорядження про 
призначення творчих стипендій.    

 
Інформація про встановлення творчих стипендій подається через засоби 

масової інформації. 
 
 
 
 
Керівник апарату 
облдержадміністрації             Р.В. Дригинич 



 
Затверджено 
 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 

24.02.2006            №     73 

Склад  
конкурсної комісії з встановлення творчих стипендій  

членам обласних відділень національних творчих спілок України 
 

 
 
 

заступник голови облдержадміністрації, голова 
комісії 
 

Пригаро 
Михайло Володимирович 

начальник управління культури і туризму 
облдержадміністрації, заступник голови комісії 
 

Панькіна  
Ірина Анатоліївна 

заступник начальника управління культури 
туризму облдержадміністрації, заступник голови 
комісії 

 

Члени комісії: 
 

Абеляшева  
Людмила Анатоліївна 
 
 

головний спеціаліст відділу культури та 
мистецтва управління культури і туризму  
облдержадміністрації 

Бурбовський  
Олег Олександрович 

голова Запорізької обласної організації 
Національної  Спілки фотохудожників України, 
заслужений працівник культури України                
(за згодою) 
 

Вільчинський 
Олександр Олександрович  

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

Гресик  
Ірина Станіславівна 
 

голова Запорізької організації Національної 
Спілки художників України (за згодою) 

Лютий  
Григорій Іванович 

голова Запорізької обласної організації  
Національної спілки письменників України, 
заслужений діяч мистецтв України (за згодою) 
 

Попов  
Віктор Васильович 

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

 
Керівник апарату 
облдержадміністрації             Р.В. Дригинич 

 


