
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Н А К А З  

 

 

19 травня 2018                                     м. Київ                                               № 05-11 

 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнського фестивалю- конкурсу 

духових оркестрів «Армія дітям» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018          

№ 12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти) 19 травня 2018 року у місті Києві Українським 

державним центром позашкільної освіти було проведено Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс духових оркестрів «Армія дітям». 

         Участь у фестивалі взяли 200 учасників (7 оркестрів) з Київської, 

Кіровоградської,  Хмельницької, Чернівецької областей та м. Києва. 

Відповідно до умов проведення фестивалю-конкурсу та на підставі рішення 

журі 

 

  

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру позашкільної 

освіти відповідних ступенів, а саме: 

дипломом І ступеня 

Духовий оркестр «Гармонія» Ківшоватського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – 

ДНЗ» Таращанського району Київської області 

дипломом ІІ ступеня 

Дитячий духовий оркестр Васильківського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Київської області 

дипломом ІІІ ступеня 



2 

 

Народний художній колектив оркестр духових інструментів «Зміна» 

комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості» 

номінація «Глядацькі симпатії» 

Дитячий духовий оркестр Маківського навчально-виховного комплексу 

Маківської ОТГ Дунаєвецького району Хмельницької області. 

2. Оголосити подяку за підтримку і розвиток оркестрового жанру та вагомий 

внесок у виховання творчої молоді України керівникам оркестрів: 

Ніщеменку Олександру Андрійовичу, керівнику Народного художнього 

колективу оркестру духових інструментів «Зміна» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості»; 

Лопатюку Юрію Володимировичу, керівнику дитячого духового оркестру 

Васильківського районного центру дитячої та юнацької творчості; 

Тищенко Наталії Миколаївні, керівнику Вишгородського міського дитячо-

юнацького духового оркестру-студії «Водограй»; 

Недужому Сергію Вікторовичу, керівнику Духовий оркестр «Гармонія» 

Ківшоватського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» Таращанського району 

Київської області; 

Співаку Валентину Григоровичу, керівнику керівнику аматорського 

духового оркестру «Гей, соколи!» Обухівського районного центру творчості 

дітей та юнацтва Київської області; 

Раїнчуку Вячеславу Івановичу, керівнику дитячого духового оркестру 

Маківського навчально-виховного комплексу Маківської ОТГ Дунаєвецького 

району Хмельницької області; 

Березовському Михайлу Івановичу, керівнику оркестру духових 

інструментів Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Сторожинецького району Чернівецької області.                                    

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора                  

Педоренко О. В. 

 

 

Директор                                                                                                      Г. А. Шкура 

 

 

 

 


