
 
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

У П Р А В Л І Н Н Я  К У Л Ь Т У Р И ,  Н А Ц І О Н А Л Ь Н О С Т Е Й  
Т А  Р Е Л І Г І Й   

 

НАКАЗ 
“18” лютого 2013 р.    № 45 н 

                           м. Хмельницький     

 

Про організацію обласного 

літературного молодіжного 

конкурсу “І на сторожі - слово”, 

присвяченого 200-річному 

ювілею Тараса Шевченка  

 

 
  На виконання наказу управління національностей та релігій 

облдержадміністрації від  29.01.2013 року   № 22 н, зареєстрованого Головним 

управлінням юстиції у Хмельницькій області від 07.02.2013 року №10/1844, 

плану роботи управління культури, туризму і курортів облдержадміністрації 

на 2013 рік та з метою підвищення ролі літературної творчості у вихованні 

духовності, національної самосвідомості молоді та популяризації творчої 

спадщини Т.Г.Шевченка 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести з 20 лютого до 20 квітня 2013 року обласний 

літературний молодіжний конкурс “І на сторожі - слово”, присвячений 200-

річному ювілею Тараса Шевченка (далі конкурс). 

2. Затвердити склад журі конкурсу  (додається). 

3. Директору обласного літературного музею Горбатюку В.І. 

забезпечити:  

3.1. організацію та проведення конкурсу; 

3.2. оприлюднення Положення про конкурс в засобах масової 

інформації. 

3.3. Підведення підсумків та відзначення переможців конкурсу. 

4. Начальникам управлінь міських рад, відділів культури 

райдержадміністрацій та міськвиконкомів забезпечити інформування та 

участь молодих літераторів у конкурсі.  

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

начальника  управління М.В.Алєксєєву.  

 

Начальник управління        І.Трунова 
 



Додаток 

до наказу управління 

культури, національностей та релігій 

від 18.02.2013 № 45 н 

 

 

Склад журі  

обласного літературного молодіжного конкурсу “І на сторожі - слово”, 

присвяченого 200-річному ювілею Тараса Шевченка  
 

 

Трунова    - начальник управління культури, туризму і  

Ірина Миколаївна    курортів облдержадміністрації, голова журі 

 

Данилюк     -  заступник директора обласного літературного  

Людмила Миколаївна    музею, секретар журі, секретар журі 

 

Смолій    - головний спеціаліст управління культури, 

Тетяна Володимирівна   туризму і курортів облдержадміністрації 

 

Горбатюк     - директор обласного літературного  

Василь Іванович               музею, голова обласної організації НСПУ 

 

Шмурикова  - письменниця, член обласної організації  

Ніна Миколаївна                                    НСПУ, голова обласної організації  

                                                                  Всеукраїнського товариства “Просвіта”  

                                                                  імені Т. Г. Шевченка, 

 

Ненцінський   -    письменник, член обласної організації НСПУ 

Анатолій Йосипович   

          

Безвушко    - завідуюча відділом обласної універсальної 

Тетяна Григорівна    наукової бібліотеки ім. М.Островського,    

консультант Центру європейської інформації 

 

Мачківський   -  письменник, член обласної організації НСПУ 

Микола Антонович  

 

 

 

 


