
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1146 

 

05.06.2013                                                       м. Київ                                              Протокол № 16 

 

Стосовно організаційних питань проведення  

XXII Міжнародного дитячого, молодіжного фестивалю  

аудіовізуальних мистецтв «Кришталеві джерела» 

 

З метою поетапної організації підготовки XXII Міжнародного дитячого, 

молодіжного фестивалю аудіовізуальних мистецтв «Кришталеві джерела», 

враховуючи рішення Національної ради № 1033 «Про проведення XXII 

Міжнародного дитячого, молодіжного фестивалю аудіовізуальних мистецтв 

«Кришталеві джерела», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Провести XXІІ Міжнародний дитячий, молодіжний фестиваль 

аудіовізуальних мистецтв «Кришталеві джерела» у м. Вінниці в період з 9 по 14 

серпня 2013 року. 

2. Затвердити організаційний комітет фестивалю (склад додається). 

3. Представникам Національної ради в областях повідомити 

потенційним учасникам творчого конкурсу про дату та умови проведення 

фестивалю. 

4. Представнику Національної ради у Вінницькій області  

Мазурику В. С. забезпечити організацію проведення фестивалю в регіоні. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на управління 

інформаційного забезпечення та управління координації та організації роботи 

представників та секретаріатів представників. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

05.06.2013 № 1146 

 

Організаційний комітет XXII Міжнародного дитячого, молодіжного фестивалю 

аудіовізуальних мистецтв «Кришталеві джерела» 

 

КАЛЕТНИК Оксана Миколаївна – почесний голова Оргкомітету (за згодою); 

МУДРАК Лариса Михайлівна – заступник голови Національної ради, співголова 

Оргкомітету; 

ОПІЛАТ Ірина Володимирівна – член Національної ради, співголова Оргкомітету; 

БАРАНОВ Євген Валерійович – член Національної ради; 

ФАРТУШНИЙ Микола Всеволодович – член Національної ради; 

СТРАНАДКО Едуард Миколайович – голова Національної спілки фотохудожників України 

(за згодою);  

КЛИМЕНКО Лідія Андріївна  – заступник голови Державного агентства України з питань 

кіно (за згодою); 

МУСІЄНКО Оксана Станіславівна  – президент Асоціації діячів кіноосвіти і медіапедагогики 

України (за згодою); 

ЛЕВІНА Ірина Єгорівна – в. о. директора Українського державного центру позашкільної 

освіти Міністерства освіти і науки України (за згодою); 

ТРИМБАЧ Сергій Васильович – голова Національної спілки кінематографістів України (за 

згодою);  

ШЕВЧЕНКО Віталій Федорович – голова Центру громадських ініціатив «Інформаційне 

суспільство», представник Фонду розвитку аудіовізуальних мистецтв «Кришталеві джерела» 

(за згодою). 

 

 

Начальник управління інформаційного забезпечення  /підпис/  О. Ракіна 

 
 

http://photospilka.com/stranadko-eduard-mikolayovich-127/

