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Головам районних рад
Міським головам міст обласного значення

З метою привернення уваги громадськості області до історико патріотичного видавничого проекту, активізації подальшої наукової,
краєзнавчої та творчої роботи у сільських та міських громадах області,
заохочення авторів та аматорських колективів до створення нових
випусків книг серії „Моя Вінниччина”, Вінницька обласна організація
„Редакція комунального друкованого засобу масової інформації журналу „Вінницький край” спільно з Департаментом інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
26 жовтня 2018 року об 11.00 год. в концертній залі обласної філармонії
ім. М.Д.Леонтовича відбудеться 2-й фестиваль подільських громад під
гаслом „Відродимо село - розквітне Україна”.
До участі у зазначеному заході запрошуються депутати місцевих рад,
представники сільських, селищних та міських громад історія яких уже
була видана і презентована на місцях раніше та тих, історія яких має
вийти до кінця 2019 року (лист головного редактора журналу „Вінницький
край” В. Вітковського додається).
Запрошуємо вас взяти участь у вищевказаному заході та довести
зазначену інформацію до відома сільських, селищних, міських голів,
депутатів місцевих рад.
З повагою
Голова обласної Ради

атолій ОЛІЙНИК
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Вінницька обласна організація «Редакція комунального друкованого
засобу масової ін ф ор м ац ії-ж ур н ал у «Вінницький кран»
21050 м. Вінниця, вул. Соборна, 72, кк. 311,317, тел. 61-15-25, 61-16-47
р/рахунок 26009000247236 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023
ідентифікаційний код 26336950

№ 34 від 03 вересня 2018 року

Голові Вінницької
обласної ради
Олійнику А. Д.

Шановний Анатолію Дмитровичу!
Реалізовуючи історико-патріотичний проект, схвалений і підтриманий у
грудні 2016 року депутатами Вінницької обласної ради на сесії, на сьогодні в
серії «Моя Вінниччина» журналу «Вінницький край» побачило світ 28 книг, а
до кінця 2019 року їх має вийти ще мінімум 15.
З метою привернення уваги громадськості області до цього унікального (і
поки що єдиного!) в Україні видавничого проекту, активізації подальшої
наукової, краєзнавчої та творчої роботи у сільських та міських громадах
області, заохочення авторів та авторських колективів до створення нових
випусків книг серії «Моя Вінниччина» ми спільно з Департаментом
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА хочемо 26
жовтня 2018 року об 11.00 в концертній залі обласної філармонії провести 2-й
фестиваль подільських громад під гаслом «Відродимо село - розквітне
Україна».
За окремо розробленим сценарієм запросимо депутатів тих міських і
сільських громад, що їх історія уже була нами спільно Департаментом
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА видана і
презентована на місцях, при підтримці місцевих органів влади, а саме:
1. с. Борівка Чернівецького району
2. с. Вила Томашпільського району
3. с. Побірка Теплицького району
4. с. Івча Літинського району
5. с. Маркуші Хмільницького району
6. с. Михайлівка Гайсинського району
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7. с. Сальник Калииівського району
8. с. Студена Піщанського району
9. с. Черепашинці Калинівського району
10. м. Гнівань Тиврівського району.
Кожна з цих сільських громад представить по кілька яскравих і
оригінальних епізодів своєї історії та виступи місцевої художньої
самодіяльності.
Запрошуємо до участі депутатів і представників інших сільських та
міських громад, історія яких має вийти до кінця 2019 року (сс. Гонгівка і
Бабчинці Чернівецького району, с. Закриниччя (с. Човновиця) Оратівського
району, с. Серединка Бершадського району, сс. Стара Прилука і Нова Прилука
Липовецького району, с. Оксанівка Ямпільського району, с. Уладівка
Хмільницького району, с. Леухи Іллінецького району, с. Удич і Розкошівка
Теплицького району, смт Брацлав Тульчинського району, м. Іллінці), а також і
тих, які зацікавлені мати видану історію своїх громад у майбутньому. Виступи
їх (вибірково!) стануть анонсом реалізації проекту «Моя Вінниччина» у 2019
році.
Просимо Вашого сприяння в реалізації цього важливого проекту через
міські органи влади, з участю департаментів культури, освіти, інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА, профільних комісій обласної
ради, керівництва районних державних адміністрацій та районних рад.
Бо всі невзгоди ми спільно подолаємо лише тоді, коли у кожній хаті на
Україні на почесному місці лежатимуть три вічні книги: Святе Письмо,
«Кобзар» Тараса Шевченка та історія цього місця, де люди народилися і жили
їхні предки.
Ми розпочали цей проект на Вінниччині. Настане час - його підхопить
Україна!
Контактний телефон: 096-210-24-91; 093-420-72-09; 0432-699-409.

З по вагоюу
головинії редактор журналу,
голова Вінницької обласної організації
заслужений журналіст України
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