
проект 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 

12 грудня 2017 року № 896 

 

Відповідно до статей 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Указу Президента України № 17/2016 від 22 січня 2016 року 

«Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 

років», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року 

№ 777-р «Про затвердження плану заходів з відзначення 100-річчя подій 

Української революції 1917-1921 років та вшанування пам'яті її учасників на 

період до 2021 року», розпорядженням голови облдержадміністрації від 

25 травня 2017 року № 366 «Про підготовку та проведення заходів із 

відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та 

вшанування пам'яті її учасників на території Вінниччини», з метою відновлення 

та збереження національної пам’яті про події Української революції 1917-1921 

років, її учасників у всіх населених пунктах на території Вінницької області: 

 

1. Внести до розпорядження голови облдержадміністрації від 12 грудня 

2017 року № 896 «Про обласну науково-редакційну групу з підготовки 

матеріалів до Всеукраїнського науково-просвітницького, історико-краєзнавчого 

проекту «Місця пам’яті Української революції 1917-1921 років» такі зміни: 

1) додаток до розпорядження викласти у редакції згідно з додатком. 

 

 

      Голова обласної 

державної адміністрації                                                                      В. КОРОВІЙ 

 

  



Додаток 

до розпорядження голови 

облдержадміністрації 

від ___________ 2018 року № ___ 

 

С К Л А Д 

 

Обласної науково-редакційної групи з підготовки матеріалів до 

Всеукраїнського науково-просвітницького, історико-краєзнавчого проекту 

«Місця пам’яті Української революції 1917-1921 років» 

 

КРУЧЕНЮК 

Олександр Васильович 

заступник голови облдержадміністрації, керівник 

науково-редакційної групи 

ВАСИЛЮК 

Світлана Михайлівна 

директор Департаменту інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації, заступник керівника 

науково-редакційної групи 

ЗІНЬКО 

Юрій Анатолійович 

декан Факультету історії, етнології і права 

Вінницького державного педагогічного 

університету ім. М. Коцюбинського, професор, 

заступник керівника науково-редакційної групи 

(за згодою) 

ВИСОЦЬКА 

Катерина Іванівна 

директор обласного краєзнавчого музею (за 

згодою) 

ВОЙНАРОВСЬКИЙ 

Анатолій Володимирович 

заступник декана Факультету історії, етнології і 

права з наукової роботи Вінницького державного 

педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, 

кандидат історичних наук, доцент (за згодою) 

ГОРОДИНСЬКИЙ 

Станіслав Станіславович 

начальник Управління культури і мистецтв 

облдержадміністрації 

ЖЕЛІХОВСЬКИЙ 

В’ячеслав Вадимович 

член громадської організації «Вінницьке історичне 

товариство» (за згодою) 

КАЛІНЧУК 

Анатолій Олександрович 

керівник робочої групи редакційної колегії тому 

Зводу пам’яток історії та культури Вінницької 

області (за згодою) 

КОЛЯСТРУК 

Ольга Анатоліївна 

завідувач кафедри історії та культури України 

Факультету історії, етнології і права Вінницького 

державного педагогічного університету ім. М. 

Коцюбинського, доктор історичних наук, 

професор (за згодою) 



КРАВЧУК 

Олександр Миколайович 

доцент кафедри всесвітньої історії Факультету 

історії, етнології і права Вінницького державного 

педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, 

кандидат історичних наук (за згодою) 

ЛЕВЧУК 

Дмитро Володимирович 

аспірант другого року навчання заочної форми 

навчання зі спеціальності 032 Історія та археологія 

кафедри історії та культури України Факультету 

історії, етнології і права Вінницького державного 

педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, 

кандидат історичних наук (за згодою) 

ЛЕГУН 

Юрій Вікторович 

директор Державного архіву Вінницької області 

ПОТУПЧИК 

Михайло Валентинович 

завідуючий сектором охорони культурної 

спадщини Управління культури і мистецтв 

облдержадміністрації 

СОЛОНЕНКО 

Ігор Володимирович 

начальник управління інформаційних технологій 

апарату облдержадміністрації 

ТЕМІРОВА 

Надія Романівна 

завідувач кафедри спеціальних галузей історичної 

науки Донецького національного університету ім. 

Василя Стуса, доктор історичних наук (за згодою) 

ФЕДОРИШИН 

Олександр Юрійович 

директор комунального підприємства «Центр 

історії Вінниці» (за згодою) 

 

________________________ 


