
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

Про розгляд клопотання про 

присвоєння почесного звання 

України «Заслужений художник 

України» 

21 червня 2018 року Старокостянтинів   № 182 

 

 

Розглянувши клопотання відділу культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, яке зареєстроване у 

виконавчому комітеті міської ради 06 червня 2018 року за № 19/2340-01-

37/2018, відповідно до Указу Президента України від 29 червня 2001 року 

№ 476/2001 «Про почесні звання України», Указу Президента України від 

28 липня 2007 року № 674/2007 «Про внесення зміни до Положення про 

почесні звання України, розпорядження міського голови від 15 червня 

2018 року № 144/2018-рв «Про надання частини чергової відпустки 

Мельничуку М.С. та надання права першого підпису Богачуку В.В.», 

керуючись ст. 39 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Підтримати клопотання відділу культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету міської ради про присвоєння 

почесного звання України «Заслужений художник України» скульптору, члену 

Національної спілки художників України Рябову Віктору Михайловичу та 

доценту кафедри скульптури Національної академії образотворчого мистецтва 

і архітектури, члену Національної спілки художників України Кисельову 

Юрію Олександровичу. 

 

2. Внести на розгляд Хмельницької обласної державної адміністрації 

подання про присвоєння почесного звання України «Заслужений художник 

України» скульптору, члену Національної спілки художників України Рябову 

Віктору Михайловичу та доценту кафедри скульптури Національної академії 

образотворчого мистецтва і архітектури, члену Національної спілки 

художників України Кисельову Юрію Олександровичу.
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3. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради (Муляр В.І.) підготувати матеріали, згідно 

чинного законодавства, для внесення на розгляд Хмельницької обласної 

державної адміністрації подання про присвоєння почесного звання України 

скульптору, члену Національної спілки художників України Рябову Віктору 

Михайловичу та доценту кафедри скульптури Національної академії 

образотворчого мистецтва і архітектури, члену Національної спілки 

художників України Кисельову Юрію Олександровичу. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Янзюк В.М. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                        підпис                                    В. Богачук 


