
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
 

 

 

Н А К А З  

 

 

24.04.2020р.               м. Київ                  № 04-02 

 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнського відкритого 

фестивалю дитячої та юнацької 

творчості присвяченого Всесвітньому 

Дню Землі 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 

року № 1489 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно - масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти)» з 21 по 24 квітня 2020 року у                                            

місті Кропивницькому на базі комунального позашкільного навчального закладу 

«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості» було 

проведено Всеукраїнський відкритий фестиваль дитячої та юнацької творчості 

присвячений Всесвітньому Дню Землі. Захід відбувся у трьох номінаціях: 

«Громадська думка», «Образотворче мистецтво», «Хореографічне мистецтво» у 

форматі онлайн. 

         Участь у фестивалі взяли 500 учасників з Волинської, Дніпропетровської, 

Донецької, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Рівненської, Харківської, 

Херсонської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей України та 

Республіки Польща. 

Відповідно до умов проведення фестивалю та  на підставі рішення журі 

 

  

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами, відповідних ступенів, Українського державного 

центру позашкільної освіти переможців фестивалю: 

1.1. У номінації «Громадська думка»: 

дипломом І ступеня: 
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команду Голованівського районного парламенту дітей Голованівського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, 

керівник Жабчіц Ярослав Валерійович; 

Демченка Ігоря, представника команди Голованівського районного 

парламенту дітей Голованівського районного будинку дитячої та юнацької 

творчості Кіровоградської області, керівник Жабчіц Ярослав Валерійович; 

Площинську Аліну, представницю команди «Лідер» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, керівник Старкова Ірина Борисівна; 

Світлик Дар’ю, представницю команди  «Максимум» Ірпінської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 Ірпінської міської ради Київської 

області, керівник Шпильковська Олена Олександрівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

команду  «Максимум» Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№13 Ірпінської міської ради  Київської області, керівник Шпильковська Олена 

Олександрівна; 

команду Долинського районного парламенту дітей комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості Долинської районної ради» 

Кіровоградської області, керівник Микитенко Світлана Анатоліївна. 

дипломом ІІІ  ступеня:  

команду «Лідер» Старокостянтинівського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, керівник Старкова Ірина Борисівна; 

команду Знам’янського районного парламенту дітей Знам'янського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, 

керівник Ісаєнко Анна Юріївна; 

команду Вільшанського районного парламенту дітей Вільшанського 

центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, керівник Радова 

Тетяна Валентинівна. 

1.2. У номінації «Образотворче мистецтво»: 

у середній віковій категорії: 

дипломом І ступеня: 

Коваль Оксану, вихованку гуртка Студії декоративно-прикладного 

мистецтва Знам'янського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Знам’янської районної державної адміністрації Кіровоградської області, за 

роботу «Земля цвіте», керівник Ребедайло Василь Іванович. 

дипломом ІІ ступеня: 

Квашу Юлію, вихованку гуртка живопису «Колір – світло – простір» 

Новомиргородського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Новомиргородської районної ради  Кіровоградської області, за роботу «Україну 

збережемо для нащадків, від біди врятуємо її», керівник Добровольська Ольга 

Вікторівна; 

Кудь Олександру, вихованку художнього класу Чорнобаївської районної 

дитячої школи мистецтв Чорнобаївської районної адміністрації Черкаської 
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області, за роботу «Село - фундамент держави», керівник Двірний Сергій 

Григорович. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Коваль Оксану, вихованку гуртка Студії декоративно-прикладного 

мистецтва Знам'янського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Знам’янської районної державної адміністрації Кіровоградської області, за 

роботу «Земля проснулась», керівник Ребедайло Василь Іванович; 

Захлинюка Дмитра, вихованця гуртка «Ультрамарин» Ніжинського 

Будинку дітей та юнацтва Ніжинської міської ради Чернігівської області, за 

роботу «Мої герої», керівник Ревтюх Юлія Григорівна; 

Масловську Олену, вихованку гуртка Студії декоративно-прикладного 

мистецтва Знам'янського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Знам’янської районної державної адміністрації Кіровоградської області, за 

роботу «Рідне село», керівник Ребедайло Василь Іванович. 

у старшій віковій категорії: 

дипломом І ступеня: 

Білецьку Дарію, здобувачку освіти Державного навчального закладу 

«Ковельський центр професійно-технічної освіти», за роботу «На лінії вогню», 

керівник Мовчан Тетяна Олександрівна. 

дипломом ІІ ступеня: 

Білецьку Дарію, здобувачку освіти Державного навчального закладу 

«Ковельський центр професійно-технічної освіти», за роботу «Пандемія», 

керівник Мовчан Тетяна Олександрівна; 

Табунець Юлію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Арт-

компот» Кропивницького районного центру дитячої та юнацької творчості при 

Бережинському закладі загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів, 

Кропивницького району, Кіровоградської області, за роботу «Мій погляд на 

сучасну Україну», керівник Фролова Ольга Миколаївна. 

дипломом ІІІ ступеня: 

Охріменко Каріну, вихованку гуртка «Ультрамарин» Ніжинського 

Будинку дітей та юнацтва Ніжинської міської ради Чернігівської області, за 

роботу «Мій Ніжин», керівник Ревтюх Юлія Григорівна; 

Охріменко Каріну, вихованку гуртка «Ультрамарин» Ніжинського 

Будинку дітей та юнацтва Ніжинської міської ради Чернігівської області, за 

роботу «В Карпатах», керівник Ревтюх Юлія Григорівна; 

Левченко Альону,  здобувачку освіти комунального закладу «Рубанівський 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Великолепетиської 

районної ради Херсонської області, за роботу «Врятуймо нашу Землю від 

екологічної катастрофи», керівник Болгарина Антоніна Григорівна. 

1.3. У номінації «Хореографічне мистецтво»: 

дипломом Гран-прі: 
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Народний художній колектив ансамбль танцю «Щасливе дитинство» 

комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості», керівник Галенко Раїса Олександрівна. 

«Естрадна хореографія»: 

у молодшій віковій категорії: 

дипломом II ступеня: 

хореографічний ансамбль «Журавлина» комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання І-ІІІ ступенів «Мрія» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області», керівник Тиккоєва Зінаїда Миколаївна. 

дипломом IIІ ступеня: 

хореографічний колектив «Калейдоскоп» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Новоархангельського навчально-виховного об`єднання №2 

Новоархангельської районної ради Кіровоградської області, керівник  

Хом’яченко Римма Якимівна. 

у середній віковій категорії: 

дипломом II ступеня: 

хореографічний ансамбль «Журавлина» комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання І-ІІІ ступенів «Мрія» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області», керівник Тиккоєва Зінаїда Миколаївна. 

у старшій віковій категорії: 

дипломом I ступеня: 

хореографічний колектив «Крок вперед» Смолінського навчально-

виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія-

позашкільний навчальний заклад» Маловисківського району Кіровоградської 

області, керівник Корчинська Ірина Віталіївна. 

дипломом II ступеня: 

Зразковий художній хореографічний колектив «Калинонька» 

Олександрівського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Кіровоградської області, керівник  Соколовська Світлана Миколаївна. 

у змішаній віковій категорії: 

дипломом I ступеня: 

хореографічний  колектив «Compania Baletowa» Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Policach, Instruktor Kamińska Barbara. 

дипломом II ступеня: 

хореографічний колектив «Едельвейс» Знам’янського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, керівник Ігнатьєва 

Тетяна Іванівна. 

«Народний, народний стилізований танець»: 

у молодшій віковій категорії: 

дипломом I ступеня: 

хореографічний колектив «Роксолана» комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості» Бобринецької міської ради Кіровоградської 

області, керівник Виноградська Людмила Іванівна. 

у середній віковій категорії: 
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дипломом II ступеня: 

хореографічний колектив «Конвалія» комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості Світловодської районної ради Кіровоградської 

області», керівник Білоусова Ганна Олександрівна. 

у старшій віковій категорії: 

дипломом I ступеня: 

хореографічний колектив «Калинонька» Благовіщенського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Благовіщенської районної ради 

Кіровоградської області, керівник Гаврилюк Микола Іванович. 

у змішаній віковій категорії: 

дипломом I ступеня: 

хореографічний ансамбль  «Ремікс»  позашкільного навчального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської  міської  ради  

Полтавської  області», керівник Бісько Оксана Іванівна. 

«Сучасна хореографія»: 

у молодшій віковій категорії: 

дипломом I ступеня: 

Зразковий художній колектив-студія хореографічного мистецтва «Аеліта» 

управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, керівник 

Ткаченко Олександра Володимирівна. 

у середній віковій категорії: 

дипломом I ступеня: 

Зразковий художній колектив-студія хореографічного мистецтва «Аеліта» 

управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького, керівник 

Ткаченко Олександра Володимирівна. 

дипломом IІІ ступеня: 

хореографічний колектив «Шоколад» Андріївського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Андріївської сільської ради Слов’янського району 

Донецької області, керівник Самойленко Інна Миколаївна. 

у старшій віковій категорії: 

дипломом IІ ступеня: 

хореографічний колектив «Роксолана» комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості» Бобринецької міської ради Кіровоградської 

області, керівник Виноградська Людмила Іванівна, хореограф Чернієнко Юлія 

Олександрівна. 

у змішаній віковій категорії: 

дипломом I ступеня: 

Зразковий художній колектив студія сучасного танцю «FantazyDance» 

Центру дитячо-юнацької творчості відділу освіти виконавчого комітету 

Помічнянської міської ради Кіровоградської області, керівник Лиходід Тетяна 

Олександрівна. 

дипломом IІ ступеня: 
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хореографічний колектив «Радість» Олександрівського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Олександрівського району Кіровоградської 

області, керівник Чорногорець Тетяна Василівна. 

дипломом IІІ ступеня: 

хореографічний колектив «Грація» Великолепетиського центру дитячої та 

юнацької творчості Великолепетиської  районної ради  Херсонської  області, 

керівник Рогожа Тетяна Іванівна. 

2. Оголосити подяку Українського держаного центру позашкільної освіти: 

2.1. За високий рівень підготовки переможців Всеукраїнського відкритого 

фестивалю дитячої та юнацької творчості присвяченого Всесвітньому Дню Землі 

номінація «Громадська думка» 

Старковій Ірині Борисівні, керівнику команди «Лідер» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області; 

Шпильковській Олені Олександрівні, керівнику команди  «Максимум» 

Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 Ірпінської міської ради  

Київської області; 

Ісаєнко Анні Юріївні, керівнику команди Знам’янського районного 

парламенту дітей Знам'янського районного центру дитячої та юнацької 

творчості; 

Радовій Тетяні Валентинівні, керівнику команди Вільшанського районного 

парламенту дітей Вільшанського центру дитячої та юнацької творчості; 

Микитенко Світлані Анатоліївні, керівнику команди Долинського 

районного парламенту дітей комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості Долинської районної ради»; 

Жабчіцу Ярославу Валерійовичу, керівнику команди Голованівського 

районного парламенту дітей Голованівського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості. 

номінація «Образотворче мистецтво» 

Ребедайло Василю Івановичу, керівнику гуртка Студії декоративно-

прикладного мистецтва Знам'янського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Знам’янської районної державної адміністрації Кіровоградської 

області; 

Добровольській Ользі Вікторівні, керівнику гуртка  живопису «Колір – 

світло – простір» Новомиргородського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Новомиргородської районної ради  Кіровоградської області; 

Двірному Сергію Григоровичу, керівнику художнього класу 

Чорнобаївської районної дитячої школи мистецтв Чорнобаївської районної 

адміністрації Черкаської області; 

Ревтюх Юлії Григорівні, керівнику гуртка «Ультрамарин» Ніжинського 

Будинку дітей та юнацтва Ніжинської міської ради Чернігівської області; 

Мовчан Тетяні Олександрівні, майстру виробничого навчання Державного 

навчального закладу «Ковельський центр професійно-технічної освіти»; 
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Фроловій Ользі Миколаївні, керівнику гуртка образотворчого мистецтва 

«Арт-компот» Кропивницького районного центру дитячої та юнацької творчості 

при Бережинському закладі загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів 

Кропивницького району Кіровоградської області; 

Болгариній Антоніні Григорівні, вчителю образотворчого мистецтва 

комунального закладу «Рубанівський опорний заклад загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів» Великолепетиської районної ради Херсонської області. 

номінація «Хореографічне мистецтво» 

Тиккоєвій Зінаїді Миколаївні, керівнику хореографічного ансамблю 

«Журавлина» комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання                        

І-ІІІ ступенів «Мрія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»; 

Хом’яченко Риммі Якимівні, керівнику хореографічного колективу 

«Калейдоскоп» Будинку дитячої та юнацької творчості Новоархангельського 

навчально-виховного об`єднання №2 Новоархангельської районної ради 

Кіровоградської області; 

Соколовській Світлані Миколаївні, керівнику Зразкового художнього 

хореографічного колективу «Калинонька» Олександрівського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Олександрівського району Кіровоградської 

області; 

Корчинській Ірині Віталіївні, керівнику хореографічного  колективу «Крок 

вперед» Смолінського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів-гімназія-позашкільний навчальний заклад» Маловисківського 

району Кіровоградської області;  

Ігнатьєвій Тетяні Іванівні, керівнику хореографічного  колективу 

«Едельвейс» Знам’янського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Знам’янської районної державної адміністрації Кіровоградської області; 

Instruktor Barbara Kamińska Compania Baletowa Miejski Ośrodek Kultury w 

Policach;  

Виноградській Людмилі Іванівні, керівнику хореографічного  колективу 

«Роксолана» комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Бобринецької міської ради Кіровоградської області; 

Білоусовій Ганні Олександрівні, керівнику хореографічного  колективу 

«Конвалія» комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Світловодської районної ради Кіровоградської області; 

Гаврилюку Миколі Івановичу, керівнику хореографічного  колективу 

«Калинонька» Благовіщенського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Благовіщенської районної ради Кіровоградської області; 

Бісько Оксані Іванівні, керівнику хореографічного  ансамблю «Ремікс» 

Позашкільного навчального закладу центру дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області; 

Ткаченко Олександрі Володимирівні, керівнику Зразкового художнього 

колективу - студії хореографічного мистецтва «Аеліта» управління молоді та 

спорту Міської ради міста Кропивницького; 

https://kr.isuo.org/zpo/view/id/100136
https://kr.isuo.org/zpo/view/id/100136
https://kr.isuo.org/zpo/view/id/100136
https://kr.isuo.org/zpo/view/id/100119
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Самойленко Інні Миколаївні, керівнику хореографічного  колективу 

«Шоколад» Андріївського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Андріївської сільської ради Слов’янського району Донецької області; 

Лиходід Тетяні Олександрівні, керівнику Зразкового художнього 

колективу студії сучасного танцю «Fantazy Dance» Центру дитячо-юнацької 

творчості відділу освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради 

Кіровоградської області; 

Чорногорець Тетяні Василівні, керівнику хореографічного  колективу 

«Радість» Олександрівського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Олександрівського району Кіровоградської області; 

Рогожій Тетяні Іванівні, керівнику хореографічного колективу «Грація» 

Великолепетиського центру дитячої та юнацької творчості Великолепетиської 

районної ради Херсонської області; 

Чернієнко Юлії Олександрівні, педагогу хореографічного колективу 

«Роксолана» комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Бобринецької міської ради Кіровоградської області; 

Слєпцовій Вікторії Родіонівні, педагогу Народного художнього колективу 

ансамблю танцю «Щасливе дитинство» комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» Харківської міської ради 

Харківської області; 

Гриненко Тетяні Олександрівні, педагогу Народного художнього 

колективу ансамблю танцю «Щасливе дитинство» комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» Харківської 

міської ради Харківської області. 

2.2. За підтримку творчо обдарованої молоді та професійне оцінювання 

Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та юнацької творчості 

присвяченого Всесвітньому Дню Землі  

номінація «Хореографічне мистецтво» 

Чайковській Галині Євгенівні, художньому керівнику Народного 

художнього колективу хореографічного ансамблю «Росинка» комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості»; 

Мурованій Ірині Володимирівні, Заслуженому працівнику освіти України, 

художньому керівнику Народного художнього колективу ансамблю сучасного 

танцю «Час Пік» комунального позашкільного навчального закладу 

«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості»; 

Ковалю Владиславу Олександровичу, артисту, хореографу, лідеру гурту 

«Kazaky» м. Київ. 

номінація «Образотворче мистецтво» 

Гарбузенко Ларисі Володимирівні, доценту кафедри образотворчого 

мистецтва та дизайну Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, члену Національної спілки 

майстрів народного мистецтва України; 

https://kr.isuo.org/zpo/view/id/100119
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Кулініч Ларисі Олександрівні, старшій викладачці кафедри 

образотворчого мистецтва та дизайну Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка, члену Національної 

спілки майстрів народного мистецтва України та Національної спілки 

художників України; 

Стрітьєвич Тетяні Миколаївні, завідувачці кафедри образотворчого 

мистецтва та дизайну Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, кандидатка педагогічних наук, 

доцент, члену Спілки дизайнерів України. 

2.3. За активну громадську позицію, вагомий внесок у розвиток 

фестивального руху серед молоді та участь у суддівській колегії номінації 

«Громадська думка» Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та юнацької 

творчості присвяченого Всесвітньому Дню Землі: 

Мехеді Аліні Миколаївні, старшій викладачці кафедри суспільних наук, 

інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного 

технічного університету; 

Євгену Нотевському, голові студентської ради Київського національного 

економічного університету імені Вадима Гетьмана, голові ГО «Молодь – 

майбутнє нації», організатору Всеукраїнського форуму лідерів учнівського 

самоврядування «Етичне лідерство – запорука успіху»; 

Назарію Степанову, керівнику Центру соціальних ініціатив Рівненського 

міського Палацу дітей та молоді, координатору благодійної акції «Добро на 

Різдво»; 

Ірині Жаровій, директорці «Ресурсно-інформаційного центру» в 

Кіровоградській області»; 

Олександру Гавриленку, ректору Українсько-польського інституту 

бізнесу, директору Севастопольського економіко-гуманітарного інституту 

Таврійського національного університету; Голові Комітету сприяння розвитку 

інформаційного суспільства; 

Юрію Решетніку, раднику голови Кіровоградської обласної державної 

адміністрації з питань діджиталізації; 

Кінзі Анні Гайді, викладачу факультету міжнародних відносин та 

політології Ягеллонського університету. 

2.4. За налагодження міжкультурного діалогу, сприяння розвитку 

польсько-українського співробітництва та з нагоди 25-ти річчя Всеукраїнського 

відкритого фестивалю дитячої та юнацької творчості присвяченого Всесвітньому 

Дню Землі: 

Даріушу Нєджьвєдзкі, директору інституту європеїстики Ягеллонського 

університету; 

Анджею Порембскі, заступнику декана факультету міжнародних відносин 

та політології Ягеллонського університету. 

2.5. За багаторічну плідну співпрацю, інформаційну підтримку дитячого 

фестивального руху та з нагоди 25-ти річчя Всеукраїнського відкритого 
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фестивалю дитячої та юнацької творчості присвяченого Всесвітньому Дню 

Землі: 

Мурованому Вадиму Жоржовичу, співзасновнику телеканалу «Вітер». 

2.6. За багаторічну підтримку дитячого фестивального руху, сприяння в 

організації та проведенні Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та 

юнацької творчості присвяченого Всесвітньому Дню Землі: 

Семенюку Олегу Анатолійовичу, ректору Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктору 

філологічних наук, професору, заслуженому працівнику освіти України. 

 2.7. За високий рівень організації та проведення Всеукраїнського 

відкритого фестивалю дитячої та юнацької творчості присвяченого Всесвітньому 

Дню Землі:     

Круніч Юлії Олегівні, завідувачці художнім відділом комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості»; 

Сивоконь Ларисі Леонідівні, завідувачці відділом організаційно-масової 

роботи комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський 

обласний центр дитячої та юнацької творчості»; 

Долгополовій Наталії Костянтинівні, Заслуженому працівнику освіти 

України, завідувачці методичним відділом комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості»; 

Гладченко Тетяні Олексіївні, завідувачці відділом народних мистецтв 

комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості»; 

Мироненко Людмилі Сергіївні, методисту комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості»; 

Пугаковій Наталії Григорівні, методисту комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості»; 

Олексієнко Катерині Вікторівні, методисту комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості». 

3. Нагородити грамотою Українського державного центру позашкільної 

освіти за високий професіоналізм, самовіддану працю та високий рівень 

організації і проведення Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та 

юнацької творчості присвяченого Всесвітньому Дню Землі:  

Суркову Ганну Павлівну, директора комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості»; 

Кордонську Ларису Миколаївну, заступника директора з виховної роботи 

комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості»; 
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Крисак Юлію Сергіївну, завідувачку гуманітарним відділом комунального 

позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості». 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора                  

Педоренко О. В. 

 

 

Директор                                                                                                 Геннадій Шкура 

 

 

 

 


