УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від

<24. О*?.

Про новий склад
експертної ради

м.Івано-Франківськ

№_____ ІЇ'З

,

У зв ’язку із кадровим и змінами:
1. Затвердити новий склад експертної ради з питань книговидання
(додається).
2. Вваж ати таким, щ о втратив чинність, п. 2 розпорядж ення
облдерж адміністрації від 04.12.2014 р. № 735 «П ро експертну раду з питань
книговидання».
3. К оординацію роботи та узагальнення інф орм ації щ одо виконання
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця департамент інф орм аційної Діяльності та ком унікацій з громадськістю
облдерж адміністрації (І. Дебенко).
4. К онтроль за виконанням розпорядж ення покласти на заступника
голови облдерж адм іністрації І. Пасічняка.

Голова обласної
державної адміністрації

Олег Гончарук

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
облдержадміністрації
від Лґ.ОЛМґЗ; №

Склад
експертної ради з питань книговидання
Пасічняк
Ігор Михайлович

- заступник
голови
облдерж адміністрації,
співголова експертної ради

Левицький
- перш ий заступник голови обласної
Олександр Михайлович
співголова експертної ради (за згодою )
Дебенко
Ігор Богданович

Рудковський
Арсен Васильович

ради,

- директор
департам енту
інф ормаційної
діяльності та ком унікацій з громадськістю
облдерж адміністрації, заступник співголови
експертної ради
головний спеціаліст відділу інф ормаційного
забезпечення
та
м оніторингу
управління
інф ормаційної
діяльності
департаменту
інф ормаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдерж адм іністрації, секретар
експертної ради

Члени експертної ради:
Адамович
Сергій Васильович

дрктор ;
історичних
наук,
професор
П рикарпатського національного університету
імені В. С теф аника, депутат обласної ради
(за згодою)

Андрусяк
- письменник-прозаїк,
публіцист, перекладач
Михайло Миколайович
лауреат премії імені В асиля С теф аника та
лауреат
Ш евченківської
премії,
член
Н аціональної спілки письменників У країни та
Спілки ж урналістів У країни, депутат обласної
ради (за згодою )

Бабій
Людмила Василівна

- директор обласної універсальної
М ені І. Ф ранка (за згодою )

Бабій
Ольга Михайлівна

- генеральний директор ОТБ «Галичина», член
Н аціональної спілки письм енників У країни,
голова постійної ком ісії обласної ради з
питань національного та духовного розвитку,
культури,
засобів
м асової
інформації,
книговидання і свободи слова (за згодою )

Баран
Євген Михайлович

- літературний
критик,
літературознавець,
кандидат ф ілологічних наук, доцент кафедри
української
літератури
П рикарпатського
національного
університету
імені Василя
Стефаника,
голова
обласної
організації
Н аціональної спілки письм енників У країни (за
згодою )

Вайно
Марія Бдуардівна

- письменниця,
член
Н аціональної
спілки
письменників У країни та Н аціональної спілки
кінематограф істів У країни (як кіносценарист),
лауреат м іської прем ії імені Івана Ф ранка в
галузі літератури, двічі лауреат конкурсу
«Коронація слова» (за згодою )

Карий
Володимир
Михайлович

- редактор-видавець, директор М узею культури і
книги 1 П окуття,
активний
громадськополітичний діяч, лауреат прем ій імені М арійки
П ідгірянки в галузі літератури і мистецтва,
імені М арка Ч ерем ш ини, імені адмірала
Я рослава О куневського, заступник голови
районної організації і голова Снятинського
міського осередку Т овариства «Просвіта»,
голова Творчого клубу ім ені М арка Черемш ини
(за згодою )

Карп’юк
Василь Іванович

- керівник літературної агенції «НІБсигБШ», поет,
прозаїк,
публіцист,
лауреат
літературних
премій «С молоскип», «Гранослов» (за згодою )

бібліотеки

*

Косило
Михайло Юрійович

- голова обласної
організації Н аціональної
спілки
краєзнавців
У країни,
директор
обласного держ авного центру туризм у і
краєзнавства учнівської молоді, заслуж ений
працівіїйк
освіти
У країни,
почесний
краєзнавець У країни (за згодою )

Перевізник
Віталій Васильович

- громадський діяч, голова обласної організації
«Громадський
інститут
аналітики»,
координатор
щ орічного
традиційного
літературного конкурсу «З точки зору осені»
(за згодою )

Петросаняк
Г алина Іванівна

-

поетеса,
перекладач,
літературознавець,
лауреат премії Г уберта Бурди (Н імеччина) (за
згодою )

,

Плахта
Вікторія Антонівна

-

голова
обласної
організації Н аціональної
спілки ж урналістів У країни (за згодою )

Польова Оксана
Богданівна

-

начальник
відділу
ф інансів
соціальнокультурної сфери бю дж етного управління
департаменту ф інансів облдерж адміністрації

Прохасько
Тарас Богданович

-

письменник, ж урналіст, лауреат прем ії імені
Д ж озефа К онрада (П ольщ а), лауреат премії
«Книж ка року В В С » (за згодою )
-1

Процюк
Степан Васильович

-

письменник,
доц ен т
П рикарпатського
національного
університету
імені В асиля
Стефаника,
член
Н аціональної
спілки
письменників У країни, 7-разовий лауреат
премії ж урналу «К ур'єр К ривбасу», лауреат
премії «Благовіст», м іської літературної премії
імені І. Ф ранка, обласної літературної премії
імені В. Стефаника. (за згодою )

Пушик
Степан Григорович

письменник, літературознавець, фольклорист,
журналіст,
гром адсько-культурний
і
політичний діяч, кандидат ф ілологічних наук,
професор
П рикарпатського
національного
університету імені В. С теф аника, лауреат
Ш евченківської прем ії, лауреат прем ій імені
В. Стефаника, П. Ч убинського, М. Ірчана,
О. Копиленка, М іж народної літературної премії
імені В оляників-Ш вабінських У країнського
В ільного
У ніверситету
в
Нью -Й орку,
заслуж ений діяч м истецтв України, член
Н аціональної спілки письм енників України,
депутат обласної ради (за згодою )

Ткачівський
Ярослав Васильович

письменник, ж урналіст, секретар обласної
організації Н аціональної спілки письменників
України, лауреат літературних премій імені
Василя С теф аника, імені Т араса М ельничука та
імені Івана Ф ранка, лауреат Всеукраїнського
літературного конкурсу імені М иколи Лукаш а,
трикратний
перем ож ець
Всеукраїнських
поетичних конкурсів літературного ж урналу
«Дніпро»,
диплом ант
Всеукраїнського
крнкурсу гром адянської лірики в номінації «Я
лю блю тебе, У країно!», депутат обласної ради
(за згодою )

Хороб
Степан Іванович

заслуж ений діяч науки і техніки України,
доктор ф ілологічних наук, проф есор, завідувач
кафедри української літератури П рикарпат
ського
національного
університету
імені
В асиля Стеф аника (за згодою )

Шекеряк
Ганна Михайлівна

керівник
обласного
відділу
пош укововидавничого
агентства
«Книга
п ам ’яті
У країни», голова ради етики і права обласної
організації Н аціональної спілки ж урналістів
України, секретар Івано-Ф ранківської м іської
організації Н аціональної спілки ж урналістів
України (за згодою )

З членами експертної ради погоджено

Ігор Дебенко

