
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

13.09.2019
НАКАЗ

728

№

м. Київ

Про затвердження персонального складу 
організаційного комітету Всеукраїнського 
конкурсу короткометражних кінопроектів 
«Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової

Відповідно до пункту 1 розділу II Положення про Всеукраїнський 
конкурс короткометражних кінопроектів «Короткі зустрічі» імені Кіри 
Муратової, затвердженого наказом Міністерства культури України 
від 05 серпня 2019 року № 604, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 27 серпня 2019 року за № 972/33943, Положення про Міністерство 
культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 03 вересня 2014 року № 495, та з метою належної організації та 
проведення Всеукраїнського конкурсу короткометражних кінопроектів 
«Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової

н а к а з у ю :

1. Затвердити персональний склад організаційного комітету 
Всеукраїнського конкурсу короткометражних кінопроектів «Короткі 
зустрічі» імені Кіри Муратової, що додається.

2. Головному управлінню сценічного і візуального мистецтва
директорату мистецтв (Крутоголов Є .М.) забезпечити оприлюднення цього 
наказу на офіційному веб-сайті культури України.

3. Контроль за виконай й$ЗДИінаю за собою.

Державний секретар, голова 
комісії з проведення ліквідації 
Міністерства культури України Ростислав КАРАНДЄЄВ

Ganzya_OYu
Прямоугольник

Ganzya_OYu
Прямоугольник

Ganzya_OYu
Прямоугольник



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України 
від 13.09.2019 №728

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу короткометражних 

кінопроектів «Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової

КАРАНДЄЄВ
Ростислав

Володимирович

державний секретар, голова комісії з 
проведення ліквідації Міністерства культури 
України, голова оргкомітету

осіпов
Андрій Олексійович

голова Правління ПрАТ «Одеська кіностудія», 
заступник Голови (за згодою)

ДОЧЕВА 
Г анна Василівна

помічник Голови Правління ПрАТ «Одеська 
кіностудія», секретар оргкомітету (за згодою)

Члени оргкомітету:

БАГРІЙ- 
ШАХМАТОВА 

Марина Леонідівна

член Правління Одеського відділення 
Національної спілки кінематографістів 
України (за згодою)

БІЛАШ
Павло Миколайович

генеральний директор Директорату мистецтв 
Міністерства культури України;

ДЄМЄНТЬЄВА 
Олена Сергіївна

директор департаменту кіновиробництва ПрАТ 
«Одеська кіностудія» (за згодою)

КЛЮЧНИК 
Тетяна Вікторівна

директор департаменту з економіки та фінансів 
-  головний бухгалтер ПрАТ «Одеська 
кіностудія» (за згодою)

КОЛОДА
Ксенія Костянтинівна

директор ТОВ «Одеса фільм продакшн» (за 
згодою)

СУЛИМА
Галина Валентинівна

голова «Одеса фільм офіс» при Департаменті 
культури та туризму Одеської міської ради (за 
згодою)


