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Н А К А З  

 

 

29.06.2016 р.                      м. Київ       № 06-20/1 

 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнського конкурсу дитячого 

малюнка на тему: «Україна – 

європейська держава» 

  
  

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України  від 18 вересня 

2013 року № 754-Р  «Про затвердження плану заходів щодо виконання 

Концепції реалізації державної політики у сфері інформування та налагодження 

комунікації з громадськістю з актуальних питань європейської інтеграції 

України на період до 2017 року» та плану роботи Українського державного 

центру позашкільної освіти 29 червня 2016 року підведено підсумки  

Всеукраїнського  конкурсу дитячого малюнка на тему: «Україна – європейська 

держава». 

Цьогоріч на конкурс надійшло понад 200 робіт з Вінницької, 

Дніпропетровської, Донецької, Київської, Житомирської, Полтавської, 

Рівненської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, 

Чернігівської областей України та міста Києва. 

Відповідно до умов проведення та на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. НАГОРОДИТИ: 

 

 

1.1. Дипломом Гран-Прі Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

Мельник Софію, вихованку гуртка «Іграшки» комунального закладу 

«Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

районної ради, за роботу « Символ українського народу»; 
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1.2. Дипломом І ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

Атрепьєву Вікторію, вихованку позашкільного навчального закладу 

«Полтавський міський центр дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання 

«Ровесник», за роботу «Україна - наша Батьківщина»; 

Барамідзе Анну, вихованку Тарасівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» 

Броварського району Київської області, за роботу «Виборюючи Європейське 

право для молодої рідної держави»; 

Барсукову Валерію, вихованку студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Центру творчості дітей та юнацтва міста Києва Святошинського району, за 

роботу «Завітайте до України!»; 

Бачинську Аліну, вихованку Іванківського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Київської області, за роботу «Дівчина-весна»; 

Білозьорову Карину, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу Центру дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» міста Кривого Рогу 

Дніпропетровської області, за роботу «Україна – європейська держава»; 

 Буру Марину, вихованку гуртка «Художня вишивка» комунального 

закладу «Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Вінницької районної ради, за роботу «Україна-Край моєї мрії»;Гавкалюк 

Камілу, вихованку Новофедорівської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Голопристанського району Херсонської області, за роботу «Україна – 

європейська держава»; 

Гев’юк Юлію, вихованку гуртка «Юний дизайнер» комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр естетичного виховання «Юність Буковини», за 

роботу «Мрія про майбутнє у європейській родині»; 

Гієш Тетяну, вихованку Новозбур’ївської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів № 1 Херсонської області, за роботу «Європа - це майбутнє України»; 

Горбуненко Вікторію, вихованку Таращанського районного центру 

творчості дітей та юнацтва «Веселка» Київської області, за роботу «Єднання»; 

Горобчук Ангеліну, вихованку гуртка «Іграшки» комунального закладу 

«Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

районної ради, за роботу «Моя квітуча Україна»; 

Д’яконенко Дарину, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Фенікс» 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді, за 

роботу «Україна - європейська держава»; 

Дерев’янчук Іоанну, вихованку Таращанського районного центру творчості 

дітей та юнацтва «Веселка» Київської області, за роботу «Хоровод»; 

Дорошеву Дар’ю, вихованку Комунального закладу «Кочетоцька 

загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Харківської обласної 

ради, за роботу «Україна- європейська держава»; 

Жилу Вікторію, вихованку гуртка «Іграшки» комунального закладу 

«Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

районної ради, за роботу «Край-мій рідний край»; 
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Карнавацьку Анастасію, вихованку Добропільської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Голопристанського району Херсонської області, за роботу 

«Моя Україна- найкраща»; 

Кілікевич Анастасію, вихованку Шепетівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №1 ім. М. Островського Хмельницької області, за роботу «Україна 

– європейська держава»; 

Ковалец Аліну, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу Центру дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» міста Кривого Рогу 

Дніпропетровської області, за роботу «Україна – європейська держава»; 

Ковальова Валентина, вихованця Яготинського районного будинку дитячої 

та юнацької творчості Київської області, за роботу «Краю милішого, ріднішого, 

як Україна, у світі немає…»; 

Когут Юліану, вихованку гуртка «Юний дизайнер» комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр естетичного виховання «Юність Буковини»», за 

роботу «Кобзар з бандурою»; 

Корольову Софію, вихованку Центру дитячо-юнацької творчості «Сонях» 

Зразкового художнього колективу «Творча майстерня» Дніпропетровської 

області, за роботу «Моє місто спить»; 

Кравченко Альбіну, вихованку Новофедорівської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів Голопристанського району Херсонської області, за роботу 

«Україна – європейська держава»; 

Крисовату Діану, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу Центру дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» міста Кривого Рогу 

Дніпропетровської області, за роботу «Україна – європейська держава»; 

Кузьміну Аліну, вихованку студії образотворчого мистецтва та дизайну 

Центру творчості дітей та юнацтва міста Києва Святошинського району, за 

роботу «Україна –Європа»; 

Куряч Христину, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу Центру дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» міста Кривого Рогу 

Дніпропетровської області, за роботу «Україна – європейська держава»; 

Куцан Арину, вихованку студії образотворчого мистецтва «Декор» 

Донецького обласного Палацу дитячої та юнацької творчості міста 

Краматорська, за роботу «Україна – європейська держава»; 

Кучерук Катерину, вихованку Шепетівської загальноосвітньої школи І- ІІІ 

ступенів № 6 Хмельницької області, за роботу «Україна - європейська 

держава»; 

Ліскович Анну, вихованку Козелецького будинку творчості дітей та 

юнацтва Чернігівської області, за роботу «Україна – європейська держава»; 

Мажежу Олену, вихованку загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів села 

Лоска Новгород-Сіверського району Чернігівської області, за роботу «Україна 

– європейська держава»; 

Маловічко Вікторію, вихованку Верхньорогачиської гімназії селища 

міського типу Верхній Рогачик Херсонської області , за роботу «Я люблю 

Україну»; 
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Марченко Маргариту, вихованку позашкільного навчального закладу 

«Полтавський міський центр дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання 

«Вогник», за роботу «Україна-понад усе»; 

Мусійко Едуарда, вихованця Комунального закладу освіти Іларіонівської 

неповної середньої загальноосвітньої школи Синельниківського району 

Дніпропетровської області, за роботу «Україна – європейська держава»; 

Москаленка Назара,  вихованця гуртка Іграшки» комунального закладу 

«Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

районної ради, за роботу «Життя нам дано на добрі справи»; 

Оприщенко Анастасію, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

міста Броварів Київської області, за роботу «Перші кроки до Європи»; 

Островерхову Олександру, вихованку Зразкової студії образотворчої 

діяльності «Райдуга» Будинку дитячої та юнацької творчості міста Борисполя 

Київської області, за роботу «Чарівна країна у центрі Європи…»; 

Піскун Альону, вихованку комунального позашкільного закладу 

«Петриківський Будинок дитячої творчості» Дніпропетровської області, за 

роботу «До Європи з любов’ю»; 

Плетенську Анастасію, вихованку Шепетівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів гімназія» Хмельницької 

області, за роботу «Україна – європейська держава»; 

Походенко Віолету, вихованку комунального закладу «Кочетоцька 

загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Харківської обласної 

ради, за роботу «Україна- європейська держава»; 

Пругло Єльвіру, вихованку позашкільного навчального закладу 

«Полтавський міський центр дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання 

«Вогник», за роботу «Україна – серце Європи»; 

Романович Анастасію, вихованку Рівненської загальноосвітньої школи I-II 

ступенів №16, за роботу «Тільки в дружбі треба жити і красою дорожити»; 

Рудик Дарію, вихованку Верхньорогачинської гімназії селища міського 

типу Верхній Рогачик Херсонської області, за роботу «Україна – європейська 

держава»; 

Рудоман Софію, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу Центру дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» міста Кривого Рогу 

Дніпропетровської області, за роботу «Україна – європейська держава»; 

Сайко Дарину, вихованку Рівненської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №24, за роботу «Україна-серце Європи»; 

Сарафанову Даяну, вихованку комунального закладу «Середня 

загальноосвітня школа» № 89 Красногвардійського району міста 

Дніпропетровська, за роботу «Європейська зірка»; 

Симонюк Оксану, вихованку Рівненського навчально-виховного комплексу 

№ 14, за роботу «Україна - європейська держава»; 

Скороход Катерину, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва 

«Соняшник» міста Біла Церква Київської області, за роботу «Під сонцем 

єдиним в таночок підемо, у мирній Європі ми щастя знайдемо!»; 
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Слепченко Катерину, вихованку гуртка «Вернісаж» Іванківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Край, де народилась і живу»; 

Смолінську Анну, Степанюк Ірину, вихованок Боришковецької 

загальноосвітньої школи I-II ступенів Камянець-Подільського району 

Хмельницької області, за роботу «Україна - центр Європи»; 

Соловйову Дар’ю, вихованку Комунального закладу «Середня 

загальноосвітня школа» № 89 Чечелівського району міста Дніпропетровська, за 

роботу «Сучасна Україна»; 

Сусорову Аліну, вихованку гуртка «Художня вишивка» комунального 

закладу «Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Вінницької районної ради, за роботу «Теплота щедрої душі»; 

Татарчук Анастасію, вихованку гуртка «Народна творчість» 

Красилівського районного Будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької 

області, за роботу «В Україні є світле майбутнє»; 

Татарчук Дарію, вихованку гуртка «Народна творчість» Красилівського 

районного Будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу 

«Україна - частина Європи»; 

Тригубець Тетяну, вихованку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 

міста Шепетівки Хмельницької області, за роботу «Україна – європейська 

держава»; 

Турчик Ірину, вихованку гуртка «Художня вишивка» комунального 

закладу «Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Вінницької районної ради, за роботу «Хвала рукам, що пахнуть хлібом»; 

Турчик Дарину, вихованку гуртка «Художня вишивка» комунального 

закладу «Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Вінницької районної ради, за роботу «Країна моя – ніжний спів солов’я»; 

Тягній Софію, вихованку Комунального закладу освіти Василівської 

неповної середньої загальноосвітньої школи Синельниківського району 

Дніпропетровської області, за роботу «Україна – європейська держава»; 

Фінклер Вероніку, вихованку гуртка «Художня вишивка» комунального 

закладу «Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Вінницької районної ради, за роботу «Українське село»; 

Шаталіну Кароліну, вихованку Комунального закладу освіти Циганівської 

середньої загальноосвітньої школи Синельниківського району 

Дніпропетровської області, за роботу «Україна – європейська держава»; 

Шевель Галину, вихованку Рубанівської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №2 Великолепетинського району Херсонської області, за роботу 

«Україна –європейська держава»; 

Шевченко Катерину, вихованку гуртка «Художня вишивка» комунального 

закладу «Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Вінницької районної ради, за роботу «Моє рідне село»; 

Шевчук Анастасію, вихованку Рівненської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів № 11, за роботу «Спільні зусилля здійснять наші мрії»; 
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Школьного Артема, вихованця Борівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Фастівського району Київської області, за роботу «Я хочу жити в цій 

Європі»; 

Щирську Аліну, вихованку Новоград-Волинського вищого професійного 

училища Житомирської області, за роботу «Україна – європейська держава»; 

Яремчук Софію, вихованку гуртка «Іграшки» комунального закладу 

«Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

районної ради, за роботу «Квіткова галявина»; 

Ястремського Дмитра, вихованця гуртка «Юні майстрині» комунального 

закладу «Районний центр дитячої та юнацької творчості» Каховської районної 

ради Херсонської області, за роботу «Ой, на Івана, ой, на Купала». 

1.3. Дипломом ІІ ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

Артамонову Ренату, вихованку Центру дитячо-юнацької творчості «Сонях» 

Зразкового художнього колективу «Творча майстерня» міста Кривого Рогу 

Дніпропетровської області, за роботу «Місто майбутнього»; 

Балацу Марію, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу Центру дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Дніпропетровської 

області, за роботу «Україна – європейська держава»; 

Балуту Олександра, вихованця Верхньорогачинської гімназії селища 

міського типу Верхній Рогачик Херсонської області, за роботу «Україна – 

європейська держава»; 

Балушу Олександр а, вихованця Верхньорогачиської гімназії селища 

міського типу Верхній Рогачик Херсонської області, за роботу «Україна – 

держава європейська»; 

Белінську Владиславу, вихованку Таврійської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів Голопристанського району Херсонської області, за роботу «Україна – 

одна із європейських держав»; 

Бельченко Марину, вихованку Вишгородського районного центру 

художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт»  Київської області, за 

роботу «Моя квітуча Україна»; 

Бобровського Владислав а, вихованця Зразкового художнього колективу 

«Творча майстерня» Центру дитячо-юнацької творчості «Сонях» 

Дніпропетровської області, за роботу «Краса країни»; 

Власюка Давида, вихованця Шепетівського навчально-виховного 

комплексу № 1 у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів та ліцей ім.. 

Героя України М. Дзявульського» Хмельницької області, за роботу «Україна – 

держава європейська»; 

Вовк Анастасію, вихованку гуртка «Крій та шиття» Красилівського 

районного Будинку творчості дітей та юнацтва  Хмельницької області, за 

роботу «З вірою у найкраще»; 

Вознюк Анастасію, вихованку Летичівського Центру творчості дітей та 

юнацтва Хмельницької області, за роботу «Україна - європейська держава»; 
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Горбатюк Марію, вихованку Шепетівського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Наші європейські 

цінності»; 

Євтушок Софію, вихованку Шепетівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія» Хмельницької 

області, за роботу «Україна – європейська держава»; 

Єрьоменко Альону, вихованку гуртка «Веселий пензлик» Центру дитячої 

творчості міста Синельникове Дніпропетровської області, за роботу «Одна 

родина-європейська Україна»; 

Єфременко Анну, вихованку Центру дитячої творчості міста Каховки 

Херсонської області, за роботу «Україна – європейська держава»; 

Житкову Дар’ю, вихованку Новозбурївської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №1 Херсонської області, за роботу «Українська гостинність»; 

Журбенко Нікіту, вихованця Каховської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням іноземних мов Херсонської 

області, за роботу «Україна – європейська держава»; 

Залісну Софію, вихованку гуртка «Палітра» Новоушицького будинку 

дитячої творчості Хмельницької області, за роботу «Наше майбутнє - Європа»; 

Залько Анастасію, вихованку гуртка «Веселий пензлик» Центру дитячої 

творчості Дніпропетровської області, за роботу «Європейська країна»; 

Карімову Аліну, вихованку Полтавського районного Будинку дитячої та 

юнацької творчості, за роботу «Україна - європейська держава»; 

Касянець Катерину, вихованку Залізнопортівської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів Голопристанського району Херсонської області, за роботу 

«Європейська Україна»; 

Клименко Любов, вихованку Комунального позашкільного закладу 

«Петриківський Будинок дитячої творчості» Дніпропетровської області, за 

роботу «Я з України – це навпроти Європи. Там де Хрещатик, де сивий 

Дніпро..»;  

Колосовську Любов, вихованку гуртка «Композиція» комунального 

закладу «Харківський обласний Палац Дитячої та юнацької творчості», за 

роботу «Україна- європейська держава»; 

Кондратюк Артема, вихованця загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 

Хмельницької області, за роботу «Україна - європейська держава»; 

Коробейник Юлію, вихованку гуртка «Юний дизайнер» комунального 

закладу «Чернівецький обласний центр естетичного виховання «Юність 

Буковини», за роботу «Українка-символ миру стабільності і добра»; 

Короц Валерію, вихованку Комунального закладу «Середня 

загальноосвітня школа» № 89 Чечелівського району міста Дніпропетровська, за 

роботу «Україна – європейська держава»; 

Кукалець Ольгу, вихованку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

міста Шепетівки Хмельницької області, за роботу «Україна – європейська 

держава»; 
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Крючок Марину, вихованку Чулаківської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів Голопристанського району Херсонської області, за роботу «Моя 

Україна - європейська держава»; 

Куницьку Ніколь, вихованку Чернівецького обласного центру естетичного 

виховання «Юність Буковини», за роботу «Україна – європейська держава»; 

Леоннікова Валерія, вихованця Донецького обласного Палацу дитячої та 

юнацької творчості міста Слов’янська, за роботу «Україна – європейська 

держава»; 

Логвін Вікторію, вихованку гуртка «Берегиня» загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів ім. М. Островського міста Шепетівки Хмельницької області, за 

роботу «Україна – європейська держава»; 

Маловічко Валерію, вихованку Верхньорогачиської гімназії селища 

міського типу Верхній Рогачик Херсонської області, за роботу «Дружнє 

рукостискання»; 

Матвієнко Олександру, вихованку Рівненського навчально-

реабілітаційного центру «Особлива дитина», за роботу «Крізь терни до зірок»; 

Мельничук Анну, вихованку Будинку художньої творчості дітей, юнацтва 

та молоді міста Переяслав-Хмельницького Київської області, за роботу «В сяйві 

співдружності»; 

Міщенко Ангеліну, вихованку Вишнівського центру творчості дітей та 

юнацтва Києво-Святошинського району Київської області, за роботу 

«Європейська ідея це…»; 

Мордачова Тимофія, вихованця Іванківського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Київської області, за роботу «Красне літечко надворі»; 

Муху Валерію, вихованку Рівненського навчально-виховного комплексу 

«Колегіум», за роботи «Місто Рівне: погляд у Європу», «Українська родина в 

європейській країні»; 

Незнамову Анастасію, вихованку Житомирського вищого професійного 

училища сервісу та дизайну, за роботу «Україна – європейська держава»; 

Несправу Тетяну, вихованку гуртка «Петриківський розпис» 

Синельківського районного будинку школярів села Роздори Дніпропетровської 

області, за роботу «Україна – європейська держава»; 

Нешпор Ольгу, вихованку Сквирського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Київської області, за роботу «Моя Україна»; 

Новосьолову Вікторію, вихованку Комунального позашкільного 

навчального закладу Центру дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» 

Дніпропетровської області, за роботу «Україна – європейська держава»; 

Овдієнко Наталію, вихованку Васильківського районного центру дитячої 

та юнацької творчості Київської області, за роботу «Мрія про європейську 

державу»; 

Остапчука Диниса, вихованця гуртка «Художня вишивка» комунального 

закладу «Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Вінницької районної ради, за роботу «Краєвид»; 
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Патюту Катерину, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Чарівний 

пензлик» Центру дитячої творчості міста Бобровиця Чернігівської області, за 

роботу «Україна – європейська держава»; 

Підгородецького Арсена, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Красилівського районного Будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької 

області, за роботу «Далеко за горизонтом»; 

Поконечі Івету, вихованку комунального закладу «Чернівецький обласний 

центр естетичного виховання «Юність Буковини», за роботу «Погляд у 

майбутнє»; 

Потебню Катерину, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу Центру дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» міста Кривого Рогу 

Дніпропетровської області, за роботу «Україна – європейська держава»; 

Прибишу Віру, вихованку Красилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Броварського району Київської області, за роботу «Україна - 

європейська держава»; 

Ремес Катерину, вихованку гуртка «Іграшки» комунального закладу 

«Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 

районної ради, за роботу «Сонячне дитинство»; 

Ротар Ірину, вихованку гуртка «Юний дизайнер» комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр естетичного виховання «Юність Буковини» , за 

роботу «Юність Європи»; 

Савченко Дар’ю, вихованку гуртка «Hand Made» Новгород-Сіверського 

Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, за роботу «Україна 

– європейська держава»; 

Солом’яну Надію, вихованку гуртка «Чарівний олівець» Центру дитячої 

творчості Дніпропетровської області, за роботу «Ми –Європейці»; 

Титюк Аліну, вихованку Деснянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Козелецького району Чернігівської області, за роботу «Україна – 

європейська держава»; 

Тищенко Володимира, вихованця Яготинського районного будинку 

дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу «Ми віримо в 

майбутнє твоє, Україно! …»; 

Товкун Інну, вихованку гуртка «Ми малюємо світ» Будинку художньої 

творчості дітей, юнацтва та молоді міста Переяслав - Хмельницького Київської 

області, за роботу «Моє майбутнє – європейський вибір»; 

Турінську Єлизавету, вихованку Шепетівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- гімназія» Хмельницької 

області, за роботу «Україна – європейська держава»; 

Чернова Артема, вихованця позашкільного навчального закладу 

«Полтавський міський центр дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання», 

за роботу «Рідні простори»; 

Чумак Вікторію, вихованку Верхньорогочиської гімназії Херсонської 

області, за роботу «Україна – європейська держава»; 
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Чуняк Марію, вихованку Красилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Броварського району Київської області, за роботу «Україна – 

європейська держава»; 

Шарикіну Анастасію, вихованку Остерської гімназії Козелецького району 

Чернігівської області, за роботу «Україна – європейська держава»; 

Щавей Анну, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

Центру дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Дніпропетровської області, за 

роботу «Україна – європейська держава»; 

Яворницьку Дарію, вихованку Верхньорогачинської гімназії Херсонської 

області, за роботу «Україна – європейська держава». 

1.4. Дипломом ІІІ ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

Бабич Марину, вихованку навчально-виховного комплексу №1 у складі: 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім.. Героя України М. 

Дзявульського» міста Шепетівки Хмельницької області, за роботу «Україна – 

європейська держава»; 

Бачманову Єлизавету, вихованку Полтавського районного Будинку дитячої 

та юнацької творчості, за роботу «Україна - європейська держава»; 

Бикову Анастасію, вихованку Чернігівського обласного Палацу дітей та 

юнацтва, за роботу «Україна – європейська держава»; 

Бондарь Катерину, вихованку Верхньорогачинської гімназії Херсонської 

області, за роботу «Україна – європейська держава»; 

Григоренко Ксенію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Фенікс» 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді, за 

роботу «Україна - європейська держава»; 

Дорощука Антона, вихованця Рівненської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів № 13, за роботу «Зв'язок поколінь»; 

Єрмолович Марію, вихованку Таращанського районного центру творчості 

дітей та юнацтва «Веселка» Київської області, за роботу «Молитва за Україну»; 

Загару Наталю, вихованку комунального закладу «Чернівецький обласний 

центр естетичного виховання «Юність Буковини», за роботу «Українська мрія»; 

Зарембовського Ярослав а, вихованця Верхньорогачинської гімназії 

Херсонської області, за роботу «Україна – європейська держава»; 

Зеленську Маргариту, вихованку Червонянської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Фастівського району Київської області, за роботу «Ми – центр 

Європи, Богом нам дано родючі землі …»; 

Калайду Софію, вихованку зразкового художнього колективу «Творча 

майстерня» Центру дитячо-юнацької творчості «Сонях» Дніпропетровської 

області, за роботу «Місто майбутнього»; 

Карпюк Олександру, вихованку Рівненської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №8, за роботу «Добре друзів мати скрізь»; 

Кисіля Василя, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комунального позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької 
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творчості «Сузір’я» Дніпропетровської області міста Кривого Рогу, за роботу 

«Україна – європейська держава»; 

Клименко Тетяну, вихованку Комунального позашкільного закладу 

«Петриківський Будинок дитячої творчості» Дніпропетровської області, за 

роботу «З Україною в серці»; 

Когут Аліну, вихованку гуртка «Юний дизайнер» комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр естетичного виховання «Юність Буковини», за 

роботу «Танці старовинного часу»; 

Кодолову Анастасію, вихованку комунального закладу «Середня 

загальноосвітня школа»№ 89 Чечелівського району міста Дніпропетровська, за 

роботу «Україна – європейська держава»; 

Кондратюк Валерію, вихованку Кашперівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Тетіївського району Київської області, за роботу «Україна – це 

Європа»; 

Кондратюка Антона, вихованця Рівненської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №1 ім. В. Короленка, за роботу «Європейці на грунті українському»; 

Лисак Анастасію, вихованку Таращанського районного центру творчості 

дітей та юнацтва «Веселка» Київської області, за роботу «Квітнемо разом»; 

Луценко Тетяну, вихованку гуртка «Чарівний олівець» Центру дитячої 

творчості міста Синельникове Дніпропетровської області, за роботу «Єдина 

держава»; 

Мажугу Сніжану, вихованку Ріпкинського районного Центру дитячої та 

юнацької творчості Чернігівської області , за роботу «Україна – європейська 

держава»; 

Макарову Софію, вихованку Донецького обласного Палацу дитячої та 

юнацької творчості міста Слов’янська, за роботу «Україна – європейська 

держава»; 

Макєєву Наталію, вихованку Чернівецького обласного центру естетичного 

виховання «Юність Буковини», за роботу «Україна – європейська держава»; 

Максимчук Богдану, вихованку гуртка «Барви Поділля» Новоушицького 

будинку дитячої творчості Хмельницької області, за роботу «Україна - 

європейська держава»; 

Маліновську Крістіну, вихованку Шепетівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 8 Хмельницької області, за роботу «Україна – європейська 

держава»; 

Мамчин Анастасію, вихованку позашкільного навчального закладу 

«Полтавський міський центр дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання 

«Меридіан», за роботу «Гостинно запрошуємо»; 

Мартинову Дарину, вихованку гуртка «Чарівний олівець» Центру дитячої 

творчості міста Синельникове Дніпропетровської області, за роботу «Майбутнє 

України»; 

Миропольську - Котик Дар’ю, вихованку навчально-виховного комплексу 

№ 1 загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім.. М. Дзявульського Хмельницької 

області, за роботу «Україна – європейська держава»; 
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Мірошніченко Ігора, вихованця Новозбур’ївської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів №1 Херсонської області, за роботу «Україна – європейська 

держава»; 

Молоткову Олександру, вихованку Комунального закладу «Середня 

загальноосвітня школа» № 89 Чечелівського району міста Дніпропетровська, за 

роботу «Україна – європейська держава»; 

Моргун Тетяну, вихованку Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №1 ім. М. Островського Хмельницької області, за роботу «Україна – 

європейська держава»; 

Ненадкевич Оксану, вихованку гуртка «Шовкове оригамі» Іванківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Краєвиди рідного Полісся»; 

Непомящого Олександра, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 

Комунального позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької 

творчості «Сузір’я» міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу 

«Україна – європейська держава»; 

Нівінську Марію, вихованку Києво-Святошинського районного центру 

творчості молоді «Оберіг» Київської області, за роботу «Україна – європейська 

держава»; 

Нікольску Софію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

комунального позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької 

творчості «Сузір’я» міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу 

«Україна – європейська держава»;  

Новака Давида, вихованця студії образотворчого мистецтва Донецького 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості міста Слов’янська, за роботу 

«Моя рідна Україна»; 

Оніщук Світлану, вихованку Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №8 Хмельницької області, за роботу «Україна – європейська 

держава»; 

Пантак Вікторію, вихованку Новософіївської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів Голопристанського району Херсонської області, за роботу «Україна-

європейська держава»; 

Пенцак Анастасію, вихованку гуртка «Юний художник» Палацу творчості 

дітей та юнацтва міста Хмельницького, за роботу «Україна - європейська 

держава»; 

Пінясову Поліну, вихованку гуртка «Чарівний олівець» Центру дитячої 

творчості міста Синельникове Дніпропетровської області, за роботу «Дерево 

Європейсього союзу»; 

Прохорову Дар’ю, вихованку Центру дитячо-юнацької творчості «Сонях» 

Зразкового художнього колективу «Творча майстерня» міста Кривого Рогу 

Дніпропетровської області, за роботу «Голуб миру»; 

Радченко Ксенію, вихованку Комунального закладу «Середня 

загальноосвітня школа» №89 Чечелівського району міста Дніпропетровська, за 

роботу «Україна – це гордість Європи»; 
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Резванову Анастасію, вихованку гуртка «Петриківський розпис» 

Синельківського районного будинку школярів Дніпропетровської області, за 

роботу «Україна – європейська держава»;  

Різника Вадима, вихованця позашкільного навчального закладу 

«Полтавський міський центр дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання 

«Господарочка», за роботу «Зірниця України»; 

Романенко Юлію, вихованку гуртка «Художня вишивка» комунального 

закладу «Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Вінницької районної ради, за роботу «На сонечко я схожа»; 

Савека Дмитра, вихованця Комунального закладу освіти Іларіонівської 

неповної середньої загальноосвітньої школи Синельниківського району 

Дніпропетровської області, за роботу «Україна – європейська держава»; 

Сидоренко Інну, вихованку Сквирського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Київської області, за роботу «Україна – європейська 

держава»; 

Сігарьову Олександру, вихованку гуртка «Чарівний олівець» Центру 

дитячої творчості Дніпропетровської області, за роботу «Ми –європейська 

держава»; 

Склярук Дар’ю, вихованку Коростишівського професійного аграрного 

ліцею Житомирської області, за роботу «Україна– європейська держава»; 

Соломатіна Павла, вихованця Палацу дитячої та юнацької творчості міста 

Славутича Київської області, за роботу «Україна – частина Європи»; 

Сороку Дарину, вихованку Остерської гімназії Козелецького району 

Чернігівської області, за роботу «Україна – європейська держава»; 

Унгурена Юрія, вихованця комунального закладу «Чернівецький обласний 

центр естетичного виховання «Юність Буковини», за роботу «Європейська 

мрія»; 

Усачову Софію, вихованку Центру дитячо-юнацької творчості «Сонях» 

зразкового художнього колективу «Творча майстерня» міста Кривого Рогу 

Дніпропетровської області, за роботу «Україна – могутня держава»; 

Федоренко Діану, вихованку Вишнівського центру творчості дітей та 

юнацтва Києво-Святошинського району Київської області, за роботу «В Європу 

під крилом ангела»;  

Хоменко Єлизавету, вихованку Чернігівського обласного Палацу дітей та 

юнацтва, за роботу «Україна – європейська держава»; 

Чебукіну Дашу, вихованку Каховської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов Херсонської 

області, за роботу «Україна – європейська держава»; 

Чумака Владислава, вихованця комунального закладу освіти Раівської 

середньої школи-інтернату Синельниківського району Дніпропетровської 

області, за роботу «Україна – європейська держава»; 

Шолом Катю, вихованку гуртка «Мальва» Центру дитячої творчості міста 

Синельникове Дніпропетровської області, за роботу «Квітуча Європа»; 
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Штогріну Ірину, вихованку Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 ім. М. Островського Хмельницької області, за роботу «Україна – 

європейська держава»; 

Шуляк Олексія, вихованця Шепетівської загальноосвітньої  школи І-ІІІ 

ступенів №6 Хмельницької області, за роботу «Україна - європейська держава»; 

Яценко Катерину, вихованку Верхньорогачиської гімназії селища міського 

типу Верхній Рогачик Херсонської області, за роботу «Європейське майбутнє 

України»; 

Яцюк Вікторію, вихованку Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 ім. М. Островського Хмельницької області, за роботу «Україна – 

європейська держава».  

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора  

Педоренко О. В.. 

 

 

Т. в. о. директора                                                                               О. В. Педоренко 

 


