УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВН А АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від д/ ? Об. еЮ/*/.

м.ІваноФранківськ

№

Л 3 9 ________

Про створення робочої групи
щодо сприяння розвитку
книговидання та
книгорозповсюдження

На
виконання
доручення
Кабінету
Міністрів
України
від 27.05.2014 р. № 19843/0/1-14 щодо п. 10.1 протоколу засідання
Міжвідомчої комісії з питань сприяння розвитку вітчизняного
книговидання та книгорозповсюдження під головуванням Віце-прем’єрміністра України О. Сича від 23.05.2014 р.:
1. Затвердити склад робочої групи щодо
книговидання та книгорозповсюдження (додається).

сприяння розвитку

2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації (І. Дебенко).
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови - керівника апарату облдержадміністрації С. Адамовича.

Голова обласної
державної адміністрації

Андрій Троценко
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
облдержадміністрації
від л 06, 2 СУ/. №

Склад
робочої групи щодо сприяння розвитку книговидання та
книгорозповсюдження
Адамович
Сергій Васильович

заступник голови - керівник апарату
облдержадміністрації, співголова робочої
групи

Левицький
Олександр Михайлович

перший заступник голови обласної ради,
співголова робочої групи (за згодою)

Дебенко
Ігор Богданович

директор департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації, заступник співголови
робочої групи

Кухарчук
Дарія Мирославівна

начальник відділу інформаційного
забезпечення та моніторингу управління
інформаційної діяльності департаменту
інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації,
секретар робочої групи
Члени робочої групи:

Андрусяк
Михайло Миколайович

голова правління ПАТ «Коломийська
друкарня
імені
Шухевича»,
лауреат
Шевченківської премії, член Національної
спілки письменників України, депутат
обласної ради (за згодою)

Артим
Василь Іванович

заступник директора департаменту
інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації начальник управління інформаційної
діяльності

з
Бабій
Людмила Василівна

директор обласної універсальної наукової
бібліотеки імені Івана Франка (за згодою)

Бабій
Ольга Михайлівна

генеральний директор ОТБ «Галичина»,
член Національної спілки письменників
України, голова постійної комісії обласної
ради з питань національного та духовного
розвитку, культури, засобів масової
інформації, книговидання і свободи слова
(за згодою)

Баран
Євген Михайлович

голова обласної організації Національної
спілки письменників України (за згодою)

Будзак
Іван Васильович

заступник начальника управління освіти і
науки департаменту освіти, науки, сім’ї,
молоді та спорту облдержадміністрації

Головчак
Василь Михайлович

головний редактор видавництва «Плай»
Прикарпатського національного
університету ім. В. Стефаника (за згодою)

Деркачова
Ольга Сергіївна

доцент кафедри філології та методики
початкової освіти Педагогічного інституту
Прикарпатського національного
університету ім. В. Стефаника, кандидат
філологічних наук (за згодою)

Дячишин
Іван Федорович

видавець (друкарня «Місто-НВ»)
(за згодою)

Зуб’як
Роман Миколайович

ректор Івано-Франківського обласного
інституту педагогічної післядипломної
освіти, кандидат педагогічних наук
(за згодою)

Іваночко
Василь Степанович

директор видавництва «Лілея-НВ»
(за згодою)

Карп’юк
Василь Іванович

письменник, керівник літературної агенції
«Оізсигзш» (за згодою)

Ковтун
Валерій Іванович

директор Коломийського
коледжу (за згодою)

педагогічного

Косило
Михайло Юрійович

голова обласної організації Національної
спілки краєзнавців України (за згодою)

Майгутяк
Ігор Антонович

директор книгарні «Сучасна Українська
книга» ТОВ «Арка» (за згодою)

Плахта
Вікторія Антонівна

голова обласної організації Національної
спілки журналістів України (за згодою)

Перевізник
Віталій Васильович

голова обласної організації «Громадський
інститут аналітики» (за згодою)

Польова
Оксана Богданівна

начальник відділу фінансів соціальнокультурної сфери бюджетного управління
департаменту фінансів
облдержадміністрації

Процюк
Степан Васильович

доцент Прикарпатського національного
університету імені В. Стефаника, член
Національної спілки письменників України
(за згодою)

Рудковський
Арсен Васильович

головний спеціаліст відділу інформаційного
забезпечення та моніторингу управління
інформаційної діяльності департаменту
інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації

Стасюк
Володимир Ярославович

керівник компанії «Івано-Франківське
державне підприємство по торгівлі»
(за згодою)

Федорак
Володимир Васильович

начальник управління культури,
національностей та релігій
облдержадміністрації

Федорів
Юрій Іванович

начальник відділу продаж видавництва
«Ранок» у Івано-Франківській та
Чернівецькій областях (за згодою)

Шаган
Світлана Ярославівна

директор обласної бібліотеки для юнацтва
(за згодою)
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Шекеряк
Ганна Михайлівна

-

~

керівник обласного відділу пошукововидавничого агентства «Книга пам’яті
України», голова ради етики і права
обласної організації Національної спілки
журналістів України, секретар ІваноФранківської міської організації
Національної спілки журналістів України
(за згодою)

