
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 XIV  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
13 липня 2017 року           м. Ужгород    № 707 

 

Про склад конкурсної комісії  

з присвоєння міської премії  

імені Петра Скунця в галузі літератури  

і краєзнавства 

 

 

 

З метою підтримки та розвитку літературного процесу у м. Ужгороді, на 

виконання рішення  IX сесії міської ради VII скликання 22 грудня 2016 року № 

500 “Про міську премію імені Петра Скунця в галузі літератури і краєзнавства”, 

відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити склад конкурсної комісії з присвоєння міської премії імені 

Петра Скунця в галузі літератури і краєзнавства згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови О. Білака. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                   Б. Андріїв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 

до рішення XIV сесії 

міської ради VII скликання 

13.07.2017 № 707 

 

 

СКЛАД 

 конкурсної комісії з присвоєння 

міської премії імені Петра Скунця: 

  

Білак Олександр Павлович - заступник міського голови, голова 

конкурсної комісії 

Камінська Олена Анатоліївна - депутат міської ради, заступник 

голови конкурсної комісії (за згодою) 

За посадою - головний спеціаліст відділу 

культури, управління у справах 

культури, спорту, сім’ї та молоді, 

секретар конкурсної комісії 

Члени конкурсної комісії 

Василиндра Ольга Михайлівна - начальник управління у справах 

культури спорту, сім’ї та молоді 

Ігнатович Олександра Степанівна - доцент кафедри української 

літератури УжНУ, кандидат 

філологічних наук, заступник голови 

правління Закарпатської організації 

Національної спілки письменників 

України, літерату-рознавець (за 

згодою) 

Канюка Олена Анатоліївна - директор Закарпатської обласної 

універсальної наукової бібліотеки 

імені Федора Потушняка (за згодою) 

Ребрик Наталія Йосифівна - доцент, проректор Закарпатської 

академії мистецтв, кандидат 

філологічних наук, літерату-рознавець, 

(за згодою) 

Рошко Михайло Михайлович - доцент, декан факультету іноземної 

філології УжНУ, кандидат 

філологічних наук (за згодою) 

Скунць Наталія Петрівна 

 

- літературознавець, донька Петра 

Скунця (за згодою) 

Тиводар Михайло Петрович - професор УжНУ, доктор історичних 

наук, краєзнавець (за згодою) 

Шумицька Галина Василівна - декан філологічного факультету 

УжНУ, кандидат філологічних наук (за 

згодою) 

 
Секретар ради                        А. Сушко 


