
 

 

                                                     УКРАЇНА 

                                      ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                          ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                              РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

                                             МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
 

 
від  02.09.2019  № 498рг 

м.Покровськ 

 

 

Про проведення ІІІ Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу «Покровський ЛІТfest»  

 

З метою відродження, розвитку та популяризація літератури,  підтримки 

творчих здібностей любителів літератури, обміну досвідом, зміцнення творчих 

зв’язків між літературно-мистецькими об’єднаннями, поетичними клубами, 

самодіяльними авторами та залучення їх до участі в культурному житті  міста та 

країни, згідно з рішенням міської ради від  20.12.2019 р. № 7/62-2   «Про Програму 

економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік», керуючись 

статтями 42, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні»,- 

 

 

1. Провести  ІІІ Всеукраїнський  фестиваль-конкурс «Покровський  ЛІТfest» 

з 24.09.2019 року по 25.09.2019 року в приміщенні Покровської центральної міської 

бібліотеки  ім. Т.Г. Шевченка. 

 

2. Утворити та затвердити персональний склад  організаційного комітету по 

проведенню ІІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Покровський ЛІТfest»    

(додаток 1). 

 

3. Затвердити склад журі ІІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

 «Покровський ЛІТfest» (додаток 2). 

 

4. Затвердити Положення про проведення ІІІ Всеукраїнського фестивалю-

конкурсу «Покровський ЛІТfest» (додаток 3). 

 

 5.  Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини (Тумасова) 

провести фінансування конкурсу.  

 

 6. Координацію роботи з виконання даного розпорядження покласти на відділ 

культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради (Тумасова), 

контроль -  на заступника міського голови Олехнович О.О. 

 

 

В.п.міського голови                                                                   І.Сущенко                                                                                



 

  

 

 

 

                                                          Додаток № 1                                  

                                                                                         розпорядження міського голови 

                                                                                         від 02.09.2019 № 498рг 

 

                                                                 

Склад організаційного комітету 

     з проведення ІІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Покровський ЛІТfest» 

 

 

Олехнович  

Олена Олександрівна                                        - заступник міського голови,         

                                                              голова організаційного комітету 

 

 

Тумасова                                                             - начальник відділу культури,  

Кристина Львівна                                                 туризму та охорони культурної  

                                                                                спадщини міської ради,заступник 

                                                                                голови організаційного 

                                                                                комітету 

Члени організаційного комітету:  

 

 

Зеркаль                                                                   - провідний бібліограф Центральної 

Тетяна Ігорівна                                                      міської бібліотеки ім. Т.Г. Шевченко 

                                                                                      

Кротенко                                                                - провідний бібліотекар Центральної 

Анна Анатоліївна                                                  міської бібліотеки ім. Т.Г. Шевченко 

                                                                                       

Останіна                                                                 - член ГО «Творче об’єднання      

Надія Семенівна                                                    «Суцвіття», член КЛУ  (за згодою)  

 

                                                                  

Пилипенко          - провідний бібліотекар Центральної 

Наталія Едуардівна         міської бібліотеки ім. Т.Г. Шевченко 

 

Рибальченко          - член правління ГО «Творче     

Володимир Михайлович         об’єднання «Суцвіття», член КЛУ  

                                                                                 (за згодою) 

 

Черська           - член правління ГО «Творче      

Світлана Іванівна                                                  об’єднання «Суцвіття» (за згодою) 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради                                                                   А.В.Жук 

 

 



 
                                                                                  Додаток № 2                                 
                                                                                         розпорядження міського голови 

                                                                                         від 02.09.2019 № 498рг 

 

 

 

Склад журі ІІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

 «Покровський ЛІТfest» в номінаціях: 

 

 
 

      1.  Громадянсько-патріотична :     

      2.  Духовна: 

 

 

Шовкошитний                     

Володимир Федорович 

- член НСПУ, (український письменник, 

директор видавництва «Український 

пріоритет») м.Київ 

 

 

 

Новікова 

Світлана Костянтинівна 

- заступник директора дитячого 

методичного центру православної освіти 

та виховання м.Покровськ 

 

 

Кукушкін  

Валерій Миколайович 

  

 

- заслужений працівник культури, 

поет, кавалер Почесної відзнаки 

Міністерства культури України «За плідну 

працю в галузі культури України 

 м. Селидове 

 

1. Любовна:          

2. Пейзажна: 

 

 

Стогова  

Тетяна Вікторівна 

- член Міжрегіональної Спілки  

письменників України та Конгресу 

літераторів України, лауреат та дипломант 

міжнародних поетичних фестивалів та 

конкурсів м. Харків 

 

 

Бастирєва 

Любов Олександрівна     

 

 

 

 

Нєвєрова                                              

Олена Аркадіївна                                                                                                                          

 

 

                  

- 

 

 

 

 

 

 

журналіст газети «Маяк» м.Покровськ 

 

 

 

 

 

Заступник директора по роботі з дітьми КЗ 

«Покровська міська централізована 

бібліотечна система» м.Покровськ 
 

 

 



 

 

   

5. Гумористична.             

6.Сатирична 

  

 

- 

Кущ  

Павло Вікторович  

 

- український письменник і журналіст, автор 

низки книжок гумору и сатири, голова 

Донецької обласної організації НСПУ, 

лауреат літературних премій ім. Лесі 

Українки та ім. Остапа Вишні, переможець 

багатьох творчих конкурсів м. Київ 

 

 

Капуста  

Микола Миколайович

  

 

- заслужений журналіст України,  

художник-карикатурист, член Спілки 

художників України, має більше 60 призів 

в конкурсних карикатур в Україні та за 

кордоном Покровський р-н 

 

 

Овсяник  

Людмила Василівна

 

 

- член національної спілки краєзнавців 

України, керівник районного методичного 

об’єднання вчителів української мови і 

літератури, відмінник освіти України  

с. Миколаївка 

 

7.  Твори для дітей: 

 

 

Романько                                                               

Валерій Іванович                                            

- член НСПУ, член НСКУ, член НСЖУ  

м.Слов’янськ 

 

 

Тумасова 

Кристина  Львівна 

   - директор КЗ «Покровська міська 

ценралізована бібліотечна система  

м. Покровськ 

 

 

Макогон  

Валентина Василівна                                  

- 

 

 

заступник директора з навчально-виховної 

роботи ЗОШ № 2 м.Покровськ 

 

 

8.   Авторська пісня: 

 

 

Андрєєв 

Олександр Миколайович                  -                                        

 

- Лауреат регіональних та обласних 

конкурсів, композитор, член творчої 

спілки композиторів-аматорів Донеччини  

м.Білицьке 

 

 

 



 

 

   

    

Шинкаренко 

Юрій Олександрович    

 

   - викладач музичної школи  

ім.М.Д. Леонтовича, композитор, член 

творчої спілки композиторів-аматорів 

Донеччини м. Покровськ 

 

 

Гонський  

Володимир Васильович                        -       бард, публіцист, заслужений діяч мистецтва 

                                                                         України м.Київ   

 

 

Керуючий справами 

виконкому ради                                                                                          А.Жук                                                         

 

 

   


