
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

 

Н А К А З  

 

 

07.12.2020 р.                                      м. Київ                                               № 12-01/1 

 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнського фестивалю  

закладів позашкільної освіти України 

«Територія творчості» 

(дистанційний/онлайн формат) 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019             

№ 1489 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

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

основними напрямами позашкільної освіти) з обов’язковим виконанням вимог 

Постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», від  22 

липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2», з 1 жовтня по 5 грудня  2020 року було проведено Всеукраїнський 

відкритий фестиваль закладів позашкільної освіти України «Територія 

творчості» у дистанційному/онлайн форматі.  

Участь у фестивалі взяли 2000 учасників з Вінницької, Волинської,  

Донецької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, 

Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, 

Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Чернігівської областей та 

м. Києва.  

Відповідно до умов проведення фестивалю та на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру позашкільної 

освіти відповідних ступенів переможців фестивалю 

Жанр «Хореографічне мистецтво» 
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Номінація  

«Народне хореографічне мистецтво» 

молодша вікова категорія 

I місце 

Зразковий ансамбль танцю «НЄПОСЄДИ» загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №18 імені Дмитра Чернявського Бахмутської міської ради Донецької 

області, керівник - Вєсько О. М. (т/к Гуцулята»).  

II місце 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Сувенір» 

Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району м. Миколаїв, керівник 

- Бобкова Л. Ф.; 

«Народний художній колектив» «Хореографічний ансамбль «Радість» 

Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» Бориспільської міської ради 

Київської області, керівник - Хижна І. А.. 

III місце 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Дружба» 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді, керівник - Дзюбенко Н. М., 

постановник- Полякова Ю.. 

Старша вікова категорія 

I місце 

«Народний художній колектив» «Дивограй» Коломийського будинку 

дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, керівник - Чаленко 

Н. М.. 

II місце 

ансамбль танцю «Ровесник» Харківського державного будинку художньої 

та технічної творчості, керівник - Кощавець М. П.; 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Серпанок» школи 

народного танцю Центру творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львів, 

керівник - Вартовник В. О.. 

III місце 

«Народний художній колектив» хореографічний ансамбль «Світанок» 

Комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного 

виховання «ЛІРА» Кіровоградської міської ради, керівник - Печененко М. В.. 

Номінація 

«Сучасне хореографічне мистецтво» 

молодша вікова категорія 

I місце 

Театр танцю Комунального закладу Донецького Палацу молоді «Юність», 

керівник - Вєсько О. М. (т/к «Кімната сміху»). 

II місце 

Театр танцю Комунального закладу «Донецький Палац молоді «Юність»   

м. Костянтинівка Донецької області, керівник - Куслаєнко П. В. (танець 

«Журавлі»); 
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«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Невгамовні» 

Миколаївського Палацу творчості учнів та Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Миколаївської міської ради, керівник - Коломацька А. 

М.. 

III місце 

зразковий ансамбль бального та сучасного танцю «Ритм» Немирівського 

центру дитячої та юнацької творчості Вінницької області («Мисливці»); 

зразковий художній хореографічний колектив «Тіп-Топ» Олевського 

Центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді Житомирської 

області, керівник - Настасюк О. А. («На галявині»). 

Старша вікова категорія 

I місце 

«Народний художній колектив» гурток «Ансамбль фольклорно-

стилізованого танцю «Плай» Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради, керівник - Довганюк 

Л. А. ( «Звіяні вітром»). 

II місце 

«Зразковий художній колектив» гурток «Хореографічний колектив 

«СТЕНЕТ» Пирятинського Центру дитячої та юнацької творчості Полтавської 

області, керівник - Зубенко Т. В. («Без болю»); 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Щасливе дитинство» 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості», керівник - Галенко Р. О.( «Останнє листя»).  

III місце 

«Зразковий художній колектив» хореографічний ансамбль «Барвінок» 

Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради,                

керівник - Хотімченко Ж. М.; 

театр хореографічного мистецтва «My dance» Броварського навчально-

виховного об'єднання Київської області, керівник - Шихабутдінова С. М. 

(«Керуючись вибором»). 

Номінація  

«Спортивна (бальна) хореографія» 

молодша вікова категорія 

I місце 

«Народний художній колектив» «Ансамбль спортивно-бального танцю 

«Елеріна» Палацу творчості дітей та юнацтва Броварської міської ради 

Київської області, керівник - Бездушна І. М.(«Латина»). 

II місце 

«Зразковий художній колектив» студію спортивно-бального танцю «Браво» 

Шепетівського міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької 

області, керівник - Кучер Д. К.; 

«Зразковий художній колектив» ансамбль спортивного танцю «Ритм» 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді керівник - Бурчак К. І.; 

III місце 
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Зразковий художній хореографічний колектив бального танцю «Перлина» 

Центру дитячої та юнацької творчості Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області, керівник - Залєвська Н. М.; 

«Народний художній колектив» ансамбль спортивного бального танцю 

«Нюанс» (молодша вікова категорія) Обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради, керівник - Раскіна С. С.. 

Старша вікова категорія 

I місце 

Внукова Гліба, Красківську Варвару, вихованців Палацу дітей та молоді     

м. Славутич Київської області, керівники - Кирієнко Д., Красківська Ю. 

(«Танго»). 

II місце 

гурток «Спортивний бальний танець» Будинку творчості дітей та юнацтва 

м. Мирноград Донецької області, керівник - Русалим О. А. (танець 

«Пасодобль»); 

спортивно-бальний клуб «Інеш» Шепетівського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, тренер - Головач І. М.. 

Жанр « Вокальне мистецтво» 

Номінація  

«Фольклорно - етнографічне вокальне мистецтво» 

молодша вікова категорія 

I місце 

Гомонця Дениса, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

фольклорно-етнографічної студії «Веретено» Комунального закладу 

«Степанський Будинок дітей та молоді» Сарненського району Рівненської 

області, керівник - Гаврилюк С. А.. 

II місце 

«Народний художній колектив» фольклорного гурту «Барвінок» (молодша 

група) Палацу творчості учнів м. Миколаїв, керівник - Квітка І. С. (українська 

народна пісня «Захотіла стара баба»). 

III місце 

Савчук Анну, вихованку фольклорного колективу «Пацьорки» 

Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 22 - ліцей Луцької міської ради» Волинської 

області, керівник - Жилюк Т. І. (українська народна пісня «Вербовая дощечка»). 

Старша вікова категорія 

I місце 

Киричок Діану, солістку народного вокального колективу «Веселочка» 

Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» Бориспільської міської ради 

Київської області, керівник - Бурчак Ж. І. («Висока верба»). 

II місце 

Лазарчук Софію, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

фольклорно-етнографічної студії «Веретено» Комунального закладу 
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«Степанський Будинок дітей та молоді» Сарненського району Рівненської 

області, керівник - Гаврилюк С. А.; 

народний фольклорний ансамбль «Вишиванка» Таращанського центру 

творчості дітей та юнацтва «Веселка» Київської області, керівник - Маслюк В. 

М.. 

III місце 

народний художній фольклорний колектив «Джерельце» Олександрівського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, 

керівник - Халецька Л. І.; 

«Зразковий художній колектив» ансамбль народної пісні «Веснянка» 

Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради, керівник 

- Дунаєва Н. В.. 

номінація 

«Сучасне вокальне мистецтво» 

молодша вікова категорія 

I місце 

Смочко Юліану, вихованку Закарпатського обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості «Падіюн» м. Ужгород, керівник - Іванова Л. М.. 

II місце 

Зразковий вокальний колектив «До-Мі-Соль-ка» Конотопського центру 

дитячо-юнацької творчості Сумської області, керівник - Гланц Ю. С.(Номер 

«Щастя - це…»). 

III місце 

ансамбль «Шкільні соловейки» Комунального закладу «Луцька гімназія № 

18» Волинської області, керівник - Колодійчук В. В.(пісня «Хай же сяє 

Україна»). 

Старша вікова категорія 

I місце 

Гончарук Марію, вихованку «Народного художнього колективу» гуртка 

сольного співу «Престиж» Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського 

району м. Миколаїв, керівник - Табакар Т. І.. 

II місце 

Буткалюк Олену, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

вокального ансамблю «Любисточки» Будинку дитячої та юнацької творчості 

Заводського району м. Миколаїв, керівник - Панкова О. С. (Дюк Еллінгтон «It 

Don't Mean a Thing»). 

III місце 

вокальний дует «Талісман» у складі: Слобода Дмитро, Стасюк Ольга, 

вихованців Міського центру дитячої та юнацької творчості м. Івано-

Франківськ, керівник - Петришин Н. О.( «За живих і чужих»); 

вокальний гурт «Кумасі» Шепетівського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, керівник - Балагур Ж. А.. 

Жанр «Музичне мистецтво» 

Номінація  
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«Фольклорно - етнографічне музичне мистецтво» 

молодша вікова категорія 

II місце 

ансамбль бандуристів «Барвисті струни» комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів № 20 - дитячий юнацький центр «Сузір’я» Кіровоградської міської 

ради, керівник - Ігнатенко Н. С.. 

Старша вікова категорія 

II місце 

гурток бандуристів «Україночка» комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 - 

дитячий юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області», керівник - Калашнікова Е. М.. 

номінація 

«Сучасне музичне мистецтво» 

молодша вікова категорія 

I місце 

Сердюка Іллю, вихованця Комунального закладу «Донецький Палац Молоді 

«Юність» м. Костянтинівка Донецької області, керівник - Бубнов А. Л. (AC/DC 

– «Highway to hell»). 

II місце 

«Народний художній колектив» капелу бандуристів «Україночка» Палацу 

творчості учнів м. Миколаїв, керівник - Усова Н.С. («Kozak system» «Мій 

друг»). 

III місце 

Жука Михайла, вихованця ансамблю гітаристів Дитячого Центру 

позашкільної роботи Корабельного району м. Миколаїв, керівник - Купріков О. 

В. (шотландська народна пісня «Зелені рукава»). 

Старша вікова категорія 

I місце 

Смірнова Анатолія, вихованця ансамблю гітаристів Будинку дитячої та 

юнацької творчості Заводського району м. Миколаїв, керівник - Воловіна О. В. 

(обр. Е. Шиліна «Кубинський танець»). 

II місце 

вихованок гуртка барабанщиць Drummers girl Державного навчального 

закладу «Центр сфери обслуговування м. Житомир». 

III місце 

ансамбль народних інструментів «Колорит» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Зіньківської міської громади Полтавської області, керівник - 

Мильченко В. І.. 

номінація «Духові оркестри» 

молодша вікова категорія 

I місце 
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«Зразковий художній колектив» системи Міністерства освіти і науки 

України оркестр народних інструментів Херсонського Таврійського ліцею 

мистецтв Херсонської міської ради, керівник - Яценко О. В.. 

III місце 

духовий оркестр Комунального початкового спеціалізованого мистецького 

навчального закладу «Бірківська дитяча музична школа» Зміївської районної 

ради Харківської області, керівник - Мирошник А. П.. 

Старша вікова категорія 

I місце 

«Народний художній колектив» духовий оркестр Палацу творчості учнів             

м. Миколаїв, керівник - Камінецький Ф. М.. 

II місце 

«Народний художній колектив» «Дитячий духовий оркестр» Комунального 

закладу «Центр позашкільної освіти» Тетіївської міської ради Київської 

області, керівник - Савчук В. А.. 

III місце 

оркестр Міського центру дитячої та юнацької творчості м. Івано-

Франківськ, керівник - Цібій П. О.. 

Жанр «Театральне мистецтво» 

Номінація «Вистава» 

молодша вікова категорія 

I місце 

творче об'єднання «Різні Люди» Вишгородського районного Центру 

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

керівник - Титаренко О. («Муха-Цокотуха _ український римейк» за мотивами 

казки К. Чуковського). 

II місце 

Зразковий театральний колектив «Літавиця», середню групу «Любенята», 

Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 22-ліцей Луцької міської ради» Волинської 

області, керівник - Цвігун Т. В. (вистава «Як курчатко маму шукало). 

III місце 

«Народний художній колектив» театр «Мрія» Палацу творчості учнів                    

м. Миколаїв, керівник - Олійник М. О. (« Пепі-довга панчоха»). 

старша вікова категорія 

I місце 

студію пантоміми «Енергія-мім» Закарпатського обласного палацу дитячої 

та юнацької творчості «Падіюн» м. Ужгород, керівник - Шайбнер М. Д. 

(«Украдене дитинство» - сцени із вистави). 

II місце 

Куклу Дмитра, вихованця театрального колективу «Маска» 

Великолепетиського центру дитячої та юнацької творчості Великолепетиської 

районної ради Херсонської області, керівник - Ковпей І. Б..  

III місце 
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Камінську Адріану, Хащу Артема, вихованців студії пантоміми «Енергія-

мім» Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «Падіюн» 

м. Ужгород, керівник - Шайбнер М. Д. (пластична вистава «Подорож у мрію» 

за власним сценарієм - сцени із вистави). 

Номінація 

«Літературно-музична композиція» 

I місце 

молодша вікова категорія 

Мокану Зінаїду, вихованку театрального колективу «Букакі» Будинку 

дитячої творчості Веселинівської селищної ради Миколаївської області, 

керівник - Троянович А. М. 

II місце 

Поченчук Анастасію, вихованку лялькового театру «Капітошка» 

комунального закладу «Високопільський Центр дитячої та юнацької творчості» 

Херсонської області, керівник - Чумна О. В.(«Монолог сироти»). 

III місце 

зразкову театральну студію «Живе слово» Комунального закладу Київської 

обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», керівник - 

Мірошніченко Л. П.( літературно-музична композиція «Крик душі»). 

старша вікова категорія 

I місце 

Каспрук Софію, Демчук Любов, вихованок драматичного колективу 

«Юність» Вищого професійного училища № 1 м. Рівне, керівник - Костюкевич 

Н. О.. 

II місце 

«Імпровіз-шоу» гурток видовищно-театралізованих заходів Полтавського 

обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 

обласної ради, керівник - Рощупкін О. В.. 

III місце 

Доменік Дарину, вихованку Зразкового театрального колективу «Літавиця», 

Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 22-ліцей Луцької міської ради» Волинської 

області, керівник - Цвігун Т. В. (Т. Шевченко «Хустина»). 

зведений естрадно-театральний гурток, вокальний гурток «Мрійники», дует 

«Талісман» Міського центру дитячої та юнацької творчості м. Івано-

Франківськ, керівники - Клюба М. З., Козлова М. Є., Петришин Н. О. 

(композиція «В моїй Україні»). 

2. Нагородити учасників фестивалю дипломами Українського державного 

центру позашкільної освіти: 

зразковий ансамбль бального та сучасного танцю «Ритм» Немирівського 

центру дитячої та юнацької творчості Вінницької області, керівник - Андрієнко 

О. К.; 
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колектив «Мегаденс» середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Мурафської сільської ради Шаргородського району Вінницької області, 

керівники - Гандзюк О. М.; 

колектив «Мегаденс середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Мурафської сільської ради Шаргородського району Вінницької області, 

керівник - Куцолабська О. Й.; 

колектив «Намисто» Шаргородського будинку дитячої та юнацької 

творчості Вінницької області, керівник - Гончар О. О.; 

колектив лялькового театру Шаргородського будинку дитячої та юнацької 

творчості Вінницької області, керівник - Шмігельська Н. Б.; 

зразкову музично-театральну студію «Голівуд» Вінницького державного 

центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів 

та Державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке вище 

професійне училище сфери послуг», керівник - Канівський Д. В.; 

гурток естрадного танцю «Вернісаж» Вінницького державного центру 

естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів та 

Державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке вище 

професійне училище сфери послуг», керівник - Раззано М. А.; 

зразковий гурток естрадного співу «Мрія» Вінницького державного центру 

естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів та 

Державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке вище 

професійне училище сфери послуг», керівник - Боярська Л. І.; 

зразкову студію народного танцю «Мальви» Вінницького державного 

центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів 

та Державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке 

міжрегіональне вище професійне училище», керівник - Македонська О. А.; 

гурток сучасного танцю «Ідеал» Вінницького державного центру 

естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів та 

Вищого професійного училища № 11 м. Вінниця, керівник - Слотюк О. В.; 

гурток фольклорного мистецтва «Оберіг» Вінницького державного центру 

естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів та 

професійно - технічного училища № 14 селища міського типу Вороновиця 

Вінницької області, керівник - Мальований О. О.; 

зразковий танцювальний колектив «Колорит» Вінницького державного 

центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів 

та Державного професійно-технічного навчального закладу «Козятинське 

міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту», керівник 

- Радько Н. Р.; 

Зразковий хореографічний колектив «Калинонька» Центру розвитку і 

творчості дітей та юнацтва Колківської селищної ради Маневицького району 

Волинської області, керівник - Лугова Н. С.; 

духовий оркестр «Юність» Центру розвитку і творчості дітей та юнацтва 

Колківської селищної ради Маневицького району Волинської області,              

керівник - Луговий В. М.; 
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«Народний художній колектив» театр танцю «Зорецвіт» Ківерцівського 

центру позашкільної освіти Волинської області, керівник - Щербатюк М. Д.; 

Сурмик Уляну, вихованку народної студії вокального співу «Лодомир» 

Центру позашкільної освіти м. Володимир-Волинський Волинської області, 

керівник - Тюрікова Г. В.; 

хореографічний ансамбль «Ексклюзив» комунального закладу 

«Рожищенський будинок дитячої творчості» Волинської області, керівник - 

Волощук Л. В.; 

колектив «Бедрики» Комунального закладу «Луцький навчально-виховний 

комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7 - природничий ліцей» 

Луцької міської ради Волинської області, керівник - Риковська Н. М.; 

Лащука Романа, учня Комунального закладу «Луцький навчально-виховний 

комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7 - природничий ліцей» 

Луцької міської ради Волинської області, керівник - Шульгач С. В.; 

Сашук Юлію, ученицю Державного навчального закладу «Нововолинський 

центр професійно-технічної освіти» Волинської області, керівник - Макаряк О. 

А.; 

Шевченко Соломію, ученицю Державного навчального закладу 

«Нововолинський центр професійно-технічної освіти» Волинської області, 

керівник - Макаряк О. А.; 

дует у складі: Луцюк Ольга, Андрійчук Богдана, вихованок народної студії 

вокального співу «Лодомир» Центру позашкільної освіти м. Володимир-

Волинський Волинської області, керівник - Тюрікова Г. В.; 

Склянчук Анну, студентку першого курсу факультету філології та 

журналістики (спеціальність - журналістика та міжнародна комунікація) 

Волинського національного університету імені Лесі Українки; 

Народний художній фольклорний колектив «Дивоцвіт» Комунального 

закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя 

Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області» керівник - 

Шульгач О. С.(«Христос народився!»); 

Орел-Ващишин Наталію, вихованку колективу «Перлина» Комунального 

закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів № 7 - природничий ліцей» Луцької міської ради Волинської області, 

керівник - Шульгач С. В.; 

«Зразковий художній колектив» хор учнів гімназійних класів Комунального 

закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя 

Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», керівник - 

Романюк О.О.(літературно-музична композиція «Молюсь за тебе, Україно»); 

Полікарпову Ірину, вихованку колективу «Перлина» Комунального закладу 

«Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів   

№ 7 - природничий ліцей» Луцької міської ради Волинської області, керівник - 

Шульгач С. В.; 
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народний фольклорний гурт «Калиновий цвіт» Комунального закладу  

«Луцька гімназія № 18» Волинської області. керівник - Орищук Г.Д.(українська 

народна пісня «Ой рано, рано сонечко сяє»); 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Любисток» 

Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 

імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», 

керівник - Сулім М. І.; 

Краснящих Андрія, Гордієнко Марію, вихованців гуртка «Спортивний 

бальний танець» Будинку творчості дітей та юнацтва м. Мирноград Донецької 

області, керівник - Русалим О. А.; 

вихованців гуртка «Сучасний танець» Будинку творчості дітей та юнацтва 

м. Мирноград Донецької області, керівник - Горкун О. Г.; 

вихованців гуртка «Вокальне мистецтво» Будинку творчості дітей та 

юнацтва м. Мирноград Донецької області, керівник - Бояр Н. Ю.; 

«Зразковий художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Ассоль» 

Комунального закладу «Міський центр позашкільної роботи за місцем 

мешкання» м. Маріуполь Донецької області, керівники - Бондаренко Л. І., 

Бессонова С. О.; 

«Зразковий художній колектив» хореографічну студію «Гармонія dance» 

Комунального закладу «Лівобережний районний Будинок дитячої та юнацької 

творчості департаменту освіти Маріупольської міської ради» Донецької 

області, керівник - Блинська І. А.; 

«Зразковий художній колектив» хореографічний ансамбль «Барвінок» 

Комунального закладу «Лівобережний районний Будинок дитячої та юнацької 

творчості департаменту освіти Маріупольської міської ради» Донецької 

області, керівник - Мар’янова С. В.; 

молодіжний клуб «Імідж» Комунального закладу «Лівобережний районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості департаменту освіти Маріупольської 

міської ради» Донецької області, керівник - Дмитрюк Є. Л.; 

хореографічний ансамбль «Прем’єра» Комунального закладу 

«Лівобережний районний Будинок дитячої та юнацької творчості департаменту 

освіти Маріупольської міської ради» Донецької області, керівник - Ротару Л. І.; 

Ходу Кіру, вихованку зразкової літературно-творчої студії «Експеримент» 

Центру дитячої та юнацької творчості Костянтинівської міської ради Донецької 

області, керівник - Зубенко І. М. (уривок з літературно-музичної композиції 

«Великий Кобзар»); 

вихованців зразкової літературно-творчої студії «Експеримент» Центру 

дитячої та юнацької творчості Костянтинівської міської ради Донецької 

області, керівник - Зубенко І. М. (уривок театралізованої вистави з елементами 

обрядової дії «Свято Юрія»); 

Мороз Мілану, вихованку вокального ансамблю «Надія» комунального 

закладу «Донецький Палац молоді «Юність» м. Бахмут Донецької області, 

керівник - Мороз О. М. («Киця - Кицюня»); 
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вокальний ансамбль «Надія» Комунального закладу «Донецький Палац 

молоді «Юність» м. Бахмут Донецької області, керівник - Мороз О. М. («Сам 

собі країна»); 

Сергійчика Максима, вихованця Комунального закладу «Донецький Палац  

молоді «Юність» м. Костянтинівка Донецької області, керівник - Бубнов А. Л. 

(«Іспанська замальовка»); 

колектив «Loud Silence» Комунального закладу «Донецький Палац молоді 

«Юність» м. Костянтинівка Донецької області, керівник - Бубнов А. Л.; 

Клименка Тимура, Василенка Марка, вихованців Комунального закладу 

«Донецький Палац молоді «Юність» м. Костянтинівка Донецької області, 

керівник - Бубнов А. Л.; 

колектив спортивного танцю «Грація» Комунального закладу «Донецький 

Палац молоді «Юність» м. Костянтинівка Донецької області, керівник - Казак 

Н. В.; 

колектив народного танцю Комунального закладу «Донецький Палац 

молоді «Юність» м. Костянтинівка Донецької області, керівник - Ткачук С. П.; 

«Народний художній колектив» студію сучасного танцю «Молодіжний 

бульвар» Світлодарського Центру дитячої та юнацької творчості Донецької 

області, керівник - Корякіна Н. В.; 

вихованців зразкового театру -студії «Откровение» Світлодарського Центру 

дитячої та юнацької творчості Донецької області, керівник - Гусак О. М.; 

вихованців колективу «Life Dance» Комунального закладу «Центр дитячої 

та юнацької творчості» м. Сіверськ Бахмутського району Донецької області, 

керівник - Майер О. Є.; 

колектив театру-студії естрадних ляльок «4-й поверх» Комунального 

закладу «Донецький Палац молоді «Юність» м. Торецьк Донецької області, 

керівники - Шульга А. О., Шульга В. В.; 

колектив театру-студії естрадних ляльок «4-й поверх» Комунального 

закладу «Донецький Палац молоді «Юність» м. Костянтинівка Донецької 

області, керівники - Моць М. М.; 

Руденка Назара, вихованця вокального гуртка Державного навчального 

закладу «Житомирське вище професійне технологічне училище», керівник - 

Селіверстова В. Г. («Люди, як кораблі»); 

Харченко Каріну, Безверху Аліну, Дідовець Олену, вихованок гуртка 

«Житомирянка» Житомирського державного будинку художньої та технічної 

творчості, здобувачів освіти Центру професійно-технічної освіти м. Житомир, 

керівник - Осецька Т. О. («Європа і Україна»); 

вихованців театрального гуртка Житомирського державного будинку 

художньої та технічної творчості, здобувачів освіти Державного навчального 

закладу «Центр сфери обслуговування м. Житомир», керівник - Поляковська А. 

Ф. (композиція за мотивами п'єси М. Старицького «За двома зайцями»); 

вихованців танцювального гуртка «Модерн» Житомирського державного 

будинку художньої та технічної творчості, здобувачів освіти Державного 

навчального закладу «Центр легкої промисловості та побутового 
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обслуговування населення м. Житомир», керівник - Скрицька І. В. («Лісова 

пісня»); 

Трохименко Тетяну, Волового Євгена, вихованців танцювального гуртка 

«Ліцеїст» Житомирського державного будинку художньої та технічної 

творчості, здобувачів освіти Державного навчального закладу «Житомирське 

вище професійне технологічне училище», керівник - Харитонов С. О. (лірична 

композиція «Дует почуттів»);  

«Народний художній колектив» духовий оркестр «Гучні сурми» 

Житомирського державного будинку художньої та технічної творчості 

здобувачів освіти Житомирського професійного політехнічного ліцею, керівник 

- Зосім В.В., Мазарчук Г. Г.; 

Величанську Анну, вихованку вокального гуртка Олевського Центру 

художньо-естетичної творчості учнівської молоді Житомирської області, 

керівник - Талах О. І.; 

Талах Зоріну, вихованку вокального гуртка Олевського Центру художньо-

естетичної творчості учнівської молоді Житомирської області, керівник - Талах 

О. І.;  

Курбенко Валерію, вихованку вокального гуртка Олевського Центру 

художньо-естетичної творчості учнівської молоді Житомирської області, 

керівник - Курбенко А. С.; 

Печуру Валентину, Печуру Дарію, Печуру Юлію, вихованок вокального 

тріо «Сестри Печури» Олевського Центру художньо-естетичної творчості 

учнівської молоді Житомирської області, керівник - Курбенко А. С.; 

Товтин Марію, вихованку «Народного художнього колективу» 

«Продюсерського центру» Закарпатського обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості «Падіюн» м. Ужгород, керівник - Сабат Н. М.; 

Луцанич Ріанну-Міхаеллу, вихованку вокального гуртка Закарпатського 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості «Падіюн» м. Ужгород, 

керівник - Сабат Н. М.; 

Ілляш Софію, вихованку гуртка «Юні зірочки» Іршавського міського 

Центру позашкільної освіти Закарпатської області, керівник - Поляк В. В.; 

Карабиньош Єву, вихованку гуртка «Юні зірочки» Іршавського міського 

Центру позашкільної освіти Закарпатської області, керівник - Поляк В. В.; 

Луканинець Кароліну, вихованку гуртка «Юні зірочки» Іршавського 

міського Центру позашкільної освіти Закарпатської області, керівник - Поляк В. 

В.; 

Грабар Софію, вихованку гуртка «Юні зірочки» Іршавського міського 

Центру позашкільної освіти Закарпатської області, керівник - Поляк В. В.; 

Чедрик Анну, вихованку гуртка «Юні зірочки» Іршавського міського 

Центру позашкільної освіти Закарпатської області, керівник - Поляк В. В.; 

вихованців старшої групи зразкової хореографічної студії «Dance of Angels» 

Іршавського міського Центру позашкільної освіти Закарпатської області, 

керівник - Буряс Ю. В.; 
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Вайду Ольгу, вихованку гуртка «Музичний фольклор» Закарпатського 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості «Падіюн» м. Ужгород, 

керівник - Надь В. М.; 

Йовдій Наталю, вихованку Закарпатського обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості «Падіюн» м. Ужгород, керівник - Єгорова О. Г.; 

вокальний ансамбль «Ільничанка» Закарпатського обласного палацу дитячої 

та юнацької творчості «Падіюн» м. Ужгород, керівник - Гавацко С. С.; 

Товтик Ірину, вихованку Закарпатського обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості «Падіюн» м. Ужгород, керівник - Іванова Л. І.; 

Литвина Микиту, вихованця «Народного художнього колективу» 

«Продюсерського центру» Закарпатського обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості «Падіюн» м. Ужгород, керівник - Сабат Н. М.;  

Ярчич Єлизавету, вихованку гуртка «Музичний фольклор» Закарпатського 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості «Падіюн» м. Ужгород, 

керівник - Надь В. М.; 

Габор Дар’ю, вихованку «Народного художнього колективу» 

«Продюсерського центру» Закарпатського обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості «Падіюн» м. Ужгород, керівник - Егорова О. Г.; 

Гирич Аліну, вихованку Закарпатського обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості «Падіюн» м. Ужгород, керівник - Сабат Н. М.; 

Корнуту Каріну, вихованку гуртка «Музичний фольклор» Закарпатського 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості «Падіюн» м. Ужгород, 

керівник - Надь В. М.; 

Іванову Вікторію, вихованку гуртка «Фортепіано» Закарпатського 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості «Падіюн» м. Ужгород, 

керівник - Марченко О.В.; 

Сідей Олександу, вихованку гуртка «Фортепіано» Закарпатського обласного 

палацу дитячої та юнацької творчості «Падіюн» м. Ужгород, керівник - 

Марченко О.В.; 

Сентимрей Наталію, Катуна Віктора, вихованців студії пантоміми  

«Енергія-мім» Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості 

«Падіюн» м. Ужгород, керівник - Шайбнер М. Д.; 

Головей Єлєну, вихованку Закарпатського обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості «Падіюн» м. Ужгород, керівник - Іванова Л. М.; 

Говдан Миколу, вихованця Закарпатського обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості «Падіюн» м. Ужгород, керівник - Сабат Н. М.; 

вокальний ансамбль «Народного художнього колективу» студії естрадного 

співу «Дивограй» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, керівник - Шепелевич Л. Д.; 

«Зразковий художній колектив» вокальний ансамбль «Любисточки» 

Будинку дитячої та юнацької творчості Заводського району м. Миколаїв, 

керівник - Панкова О. С.; 



15 

 

«Народний художній колектив» вокальне об'єднання «Відлуння»,  

вокальний гурт «Нова країна» Дитячого Центру позашкільної роботи 

Корабельного району м. Миколаїв, керівник - Шевченко А. М.; 

«Народний художній колектив» вокальне об’єднання «Відлуння» вокальний 

гурт «Нащадки» Дитячого Центру позашкільної роботи Корабельного району 

м. Миколаїв - Шевченко А. М.; 

молодшу групу «Народного художнього колективу» фольклорного гурту 

«Барвінок» Палацу творчості учнів м. Миколаїв, керівник - Квітка І. С.; 

Світюк Ніколь, Жукову Ангєліну, дует вокального ансамблю «Барви» 

«Народного художнього колективу» фольклорного гурту «Барвінок» Палацу 

творчості учнів м. Миколаїв, керівник - Дратман Я. М.; 

молодшу групу «Зразкового художнього колективу» фольклорного 

колективу «Калинонька» Будинку дитячої творчості Врадіївського району 

Миколаїської області, керівник - Панейко С. В.; 

старшу групу «Народного художнього колективу» фольклорного гурту 

«Барвінок» Палацу творчості учнів м. Миколаїв, керівник - Квітка І. С.; 

Олійник Єлизавету, солістку вокального ансамблю «Барви» «Народного 

художнього колективу» фольклорного гурту «Барвінок» Палацу творчості учнів 

м. Миколаїв, керівник - Дратман Я. М.; 

Андрєєву Софію, солістку вокального ансамблю «Барви» «Народного 

художнього колективу» фольклорного гурту «Барвінок» Палацу творчості учнів 

м. Миколаїв, керівник - Дратман Я. М.; 

вихованців старшої вікової категорії «Народного художнього колективу» 

оркестр духових інструментів «Ватра» Миколаївської спеціалізованої школи І-

ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел експериментального навчального 

закладу Всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості» Миколаївської 

міської ради, керівник - Карандей С. О.; 

театральний колектив «Золотий ключик» Новобузького центру 

позашкільної роботи дітей та юнацтва Новобузької міської ради Миколаївської 

області, керівник - Карабуза В. І.; 

Чепурну Аліну, Семенову Катерину, Пастух Юлію, Горову Ірину, 

вихованок гуртка літературної творчості «Альтанка» Дитячого Центру 

позашкільної роботи Корабельного району м. Миколаїв, керівник - Паламарчук 

Н. М.; 

вихованців молодшої групи «Народного художнього колективу» ансамблю 

народного танцю «Сувенір» Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського 

району м. Миколаїв, керівник - Бобкова Л. Ф.; 

вихованців молодшої групи «Зразкового художнього колективу» 

хореографічного колективу «Зорянка» Обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради, керівник - Даниленко Т.І.; 

вихованців старшої групи «Народного художнього колективу» ансамблю 

танцю «Джерельце» Палацу творчості учнів м. Миколаїв, керівник - Климчук 

О. В.; 
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вихованців старшої групи танцювального колективу «Полюшка» Будинку 

творчості школярів та юнацтва Братської районної ради Миколаївської області, 

керівник - Маєр Т. А.; 

вихованців молодшої групи хореографічного колективу «ММ&Демс» 

Доманівської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 2 Доманівської 

селищної ради Миколаївської області, керівник - Лацановська І. М.; 

вихованців старшої групи «Зразкового художнього колективу» ансамблю 

сучасного танцю «Свято мрій» Обласного будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради, керівник - Томова Н. Є.; 

вихованців старшої групи хореографічного гуртка «Барви» 

Березнегуватського будинку дитячої творчості Березнегуватської селищної 

ради Миколаївської області, керівник - Максименко Н. А.; 

«Народний художній колектив» ансамбль спортивного бального танцю 

«Нюанс» (старша вікова категорія) Обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради, керівник - Раскіна С. С.; 

Духовняк Діану, вихованку танцювального колективу «Тріумф» 

Вознесенського міського центру дитячої та юнацької творчості Миколаївської 

області, керівник - Голубова Б. В.; 

Харченка Єгора, Калошину Софію, вихованок гуртка спортивно-бального 

танцю «Престиж» Будинку дитячої та юнацької творчості Заводського району 

м. Миколаїв, керівник - Юрковський Д. В.; 

Ляшенка Максима, Чухнову Катерину, вихованців хореографічного 

колективу «Гармонія» Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району 

м. Миколаїв, керівник - Толмачова Н. Ю.; 

вихованців старшої групи «Народного художнього колективу» ансамблю 

класичного танцю «Дивертисмент» Палацу творчості учнів м. Миколаїв, 

керівник - Драгомощенко С. О.; 

Крупського Матвія, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

вокального ансамблю «Любисточки» Будинку дитячої та юнацької творчості 

Заводського району м. Миколаїв, керівник - Панкова О. С.; 

Солощук Софію, вихованку «Народного художнього колективу» гуртка 

сольного співу «Престиж» Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського 

району м. Миколаїв, керівник - Табакар Т. І.; 

Книш Марію, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

естрадного співу «Дивограй» Обласний Будинок художньої творчості 

Миколаївської обласної ради, керівник - Шепелевич Л. Д.; 

Піщанського Даниіла, вихованця вокального гуртка Кривоозерського 

Будинку дитячої творчості Миколаївської області, керівник - Біднюк Ю.Г.; 

Шакулу Олесю, вихованку «Народного художнього колективу» вокальне 

об’єднання «Відлуння» Дитячого Центру позашкільної роботи Корабельного 

району м. Миколаїв, керівник - Шевченко А. М.; 

Костирко Софію, вихованку «Народного художнього колективу» гуртка 

сольного співу «Престиж» Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського 

району м. Миколаїв, керівник - Табакар Т. І.; 
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Літвінову Катерину, вихованку «Народного художнього колективу» студії 

естрадного співу «Дивограй» обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради, керівник - Шепелевич Л. Д.; 

«Народний художнiй колектив» оркестр народних iнструментiв Палацу 

творчостi учнiв м. Миколаїв, керівник - Гончарук С. В.; 

вихованців старшої групи гуртка «Класична гітара» Березнегуватського 

будинку дитячої творчості Березнегуватської селищної ради Миколаївської 

області, керівник - Іонов М. П.; 

ансамбль гітаристів «Great sound» Будинку дитячої та юнацької творчості 

Заводського району м. Миколаїв, керівник - Воловіна О. В.; 

Слободу Дмитра, вихованця Міського центру дитячої та юнацької творчості 

м. Івано-Франківськ, керівник - Петришин Н. О.; 

Стасюк Ольгу, вихованку Міського центру дитячої та юнацької творчості     

м. Івано-Франківськ, керівник - Петришин Н. О.; 

вокальний ансамбль «Мрійники» Міського центру дитячої та юнацької 

творчості м. Івано-Франківськ, керівник - Козлова М. Є.; 

Агаджанян Софію, Янків Роксолану, Леочко Надію, Твердохліб Ангеліну, 

вихованок вокального гурту дівчат Вищого художнього професійного училища 

№ 3 м. Івано-Франківська, керівник - Бойків С. В.; 

«Зразковий художній колектив» ансамбль бального танцю «Ритм-Престиж» 

Міського центру дитячої та юнацької творчості м. Івано-Франківськ, керівники 

- Микицей І. Я., Микицей В. Б.; 

вихованців хореографічної студії «Діамант» Тлумацького Будинку дитячої 

та юнацького творчості Тлумацького району Івано-Франківської області, 

керівник - Марчук М. Р.; 

Гоян Вікторію, вихованку Долішньозалучанського ліцею ім. Яреми Гояна 

Снятинського району Івано-Франківської області, керівник - Юрійчук С. Д.; 

Лучко Вікторію, вихованку Долинського ліцею «Інтелект» Івано-

Франківської області, керівник - Курус Г. С.; 

«Народний художній колектив» «Хореографічний ансамбль «Галатея» 

Палацу творчості дітей та юнацтва Броварської міської ради Київської області, 

керівник - Лисохмара Н.О.; 

«Зразковий художній колектив» хореографічний ансамбль «Грація» 

Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» Бориспільської міської ради 

Київської області, керівники - Пилипчук А. С., Пилипчук Н. В.; 

вокальну студію «Барвисті мальви» Комунального закладу Київської 

обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», керівник - 

Рижанкова А. Л.; 

«Зразковий художній колектив» «Студію естрадного співу «Акварелі» 

Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської 

ради Київської області, керівник - Абраменко А. А.; 

ансамбль барабанщиць «Небесні ластівки» Дитячого естетико-

натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області, 

керівник - Чечельницька О. С.; 
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духовий оркестр «Гей, соколи!» Обухівського районного центру творчості 

дітей та юнацтва Київської області, керівник - Співак В. Г.; 

шкільний драматичний театр Переяславської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ст. .№ 7 Київської області, керівник - Раковський К. В.; 

«Народний художній колектив» шоу-театр молодіжного клубу «Імідж»  

Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості», керівник - Долгополова Н. К.; 

театральну студію «Дзеркало» Побузького центру дитячої та юнацької 

творчості Голованівського району Кіровоградської області, керівник - Трубіна 

З. Д.; 

естрадний театр «Діалог» Центру дитячої та юнацької творчості «Центр-

Юність» Новенської селищної ради Кіровоградської області, керівник - 

Пузирьова К. О.; 

зразковий художній хореографічний колектив сучасного танцю 

«Екстраверт» Центру дитячої та юнацької творчості Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області, керівник - Стукаленко М.В.; 

хореографічний гурток «IndiGo» Благовіщенського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Благовіщенської районної ради Кіровоградської 

області, керівник - Горбань О. Є.; 

зразковий хореографічний ансамбль «Вікторія» комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів №16 - дитячий юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області, керівник - Кохно В. В.; 

Семенчука Данила, вихованця вокального гуртка «Орфей» Навчально-

виховного комплексу «Кіровоградський колегіум-спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний 

заклад-центр естетичного виховання» Кіровоградської міської ради, керівник - 

Анощенко О. С.; 

«Народний художній колектив» оркестр духових інструментів «Зміна» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості», керівник - Ніщеменко О. А.; 

гурток бандуристів «Україночка» Комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 - 

дитячий юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області», керівник - Калашнікова Е.М.; 

ансамбль «Ексклюзив» вокального гуртка естрадної пісні «Квіти України» 

Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бобринецької 

міської ради Кіровоградської області, керівник - Телих Н. В.; 

ансамбль гітаристів Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Бобринецької міської ради Кіровоградської області, керівник – 

Куцюрюба О. В.; 

Народну капелу бандуристок «Дзвіночок» Центру творчості дітей та 

юнацтва Галичини м. Львів, керівник - Горішна М. М.; 
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Даценко Вікторію, вихованку вокального гуртка Оржицького Будинку 

дитячої та юнацької творчості Полтавської області, керівник - Ткаченко Л. В.; 

«Зразковий художній колектив» вокальний ансамбль «Каприз» 

Позашкільного навчального закладу центру дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, керівник - Ковнір Ю. 

С.; 

театральний колектив «Золотий ключик» Пирятинського Центру дитячої та 

юнацької творчості Полтавської області, керівник - Богун М. А.; 

театральний колектив «Театрали» Зіньківського ліцею імені М. К. Зерова 

Зіньківської районної ради Полтавської області, керівники - Калатура Н. Л. 

Бершак С. І.;  

Даценко Вікторію, вихованку драматичного гуртка Оржицького Будинку 

дитячої та юнацької творчості Полтавської області, керівник - Твердохліб С.О.; 

«Зразковий художній колектив» гурток «Ансамбль народного танцю 

«Каблучок» Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 

молоді Полтавської обласної ради, керівник - Рак А. І.; 

«Зразковий художній колектив гурток «Ансамбль народного танцю 

«Відродження» опорного закладу загальної середньої освіти Машівського 

ліцею Машівської селищної ради Полтавської області, керівник - Томшинська 

Л. В., 

«Народний художній колектив» гурток «Школа сучасної хореографії  

«Тотус» Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 

молоді Полтавської обласної ради, керівник - Горголь О. С.; 

Боберську Ангеліну, вихованку Потічанської філії І-ІІ ступенів з 

дошкільним підрозділом Опорного закладу «Решетилівський ліцей імені І. Л. 

Олійника Решетилівської міської ради» Полтавської області, керівник - Івко В. 

М.; 

Соколенко Єлизавету, вихованку Потічанської філії І-ІІ ступенів з 

дошкільним підрозділом Опорного закладу «Решетилівський ліцей імені І. Л. 

Олійника Решетилівської міської ради» Полтавської області, керівник - Івко В. 

М.; 

Солощука Назара, Телюка Володимира, Корінь Софію, Драгуна Даніїла, 

Соколенко Єлизавету, Вісича Дениса, вихованців театрального колективу 

«Веселка» Потічанської філії І-ІІ ступенів з дошкільним підрозділом Опорного 

закладу «Решетилівський ліцей імені І. Л. Олійника Решетилівської міської 

ради» Полтавської області, керівник - Колесник Ю. І.; 

Платко Артема, Компанійця Романа, Руснак Ксенію, Боберську Ангеліну, 

вихованців театрального колективу «Веселі сусіди» Потічанської філії І-ІІ 

ступенів з дошкільним підрозділом Опорного закладу «Решетилівський ліцей 

імені І. Л. Олійника Решетилівської міської ради» Полтавської області,  

керівник - Шолудько Л. Л.; 

Гомонця Олександра, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

фольклорно-етнографічної студії «Веретено» Комунального закладу 
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«Степанський Будинок дітей та молоді» Сарненського району Рівненської 

області, керівник - Гаврилюк С. А.; 

Лазарчук Софію, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

фольклорно-етнографічної студії «Веретено» Комунального закладу 

«Степанський Будинок дітей та молоді» Сарненського району Рівненської 

області, керівник - Гаврилюк С. А.; 

деут у складі: Лазарчук Софія, Кукава Наталія, вихованок «Зразкового 

художнього колективу» фольклорно-етнографічної студії «Веретено» 

Комунального закладу «Степанський Будинок дітей та молоді» Сарненського 

району Рівненської області, керівник - Гаврилюк С. А.; 

Володька Івана, Каспрук Софію, вихованців дуету «Багряне листя» Вищого 

професійного училища № 1 м. Рівне, керівник - Бондарчук І. В.; 

Якимовича Сергія, учня Державного професійно-технічного навчального 

закладу «Сарненський професійний аграрний ліцей» Рівненської області, 

керівник - Олещук Л. В.; 

Жабчика Олександра, соліста музичної студії «Нотка» Комунального 

закладу «Районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Березнівської 

районної ради Рівненської області, керівник - Ціпан О. В.; 

драматичний колектив Радивилівського ліцею № 1 Радивилівської міської 

ради Рівненської області, керівник - Ничипорук М. С.; 

драматичний колектив Вищого професійного училища № 24 м. Корець 

Рівненської області, керівник - Безрук А. А.; 

Прокопчук Інну, вихованку театральної студії загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 18 м. Рівне, керівник - Рафаловський В. В.; 

«Зразковий художній колектив» ансамбль спортивного танцю «Ритм» 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді, керівник - Бурчак К. І.; 

хореографічні колективи «Фантазія» та «Шанс» Роменського центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю ім. Івана Кавалерідзе 

Сумської області, керівники - Васюта О. В., Кір’ян М. К.; 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Джерельце» 

комунальної організації «Шосткинський міський центр естетичного виховання 

Шосткинської міської ради Сумської області» керівники - Маковець Л. С., 

Трет’як Я. С.; 

зразковий хореографічний колектив «Мрія» Конотопського Центру дитячо-

юнацької творчості Конотопської міської ради Сумської області, керівник - 

Юрченко Г. Г.; 

хореографічний колектив «Радість» комунального закладу «Середино-

Будського Центру дитячої та юнацької творчості Середино-Будської районної 

ради Сумської області» , керівник - Фещенко Л. І.; 

хореографічний колектив «Доміно» Центру дитячої та юнацької творчості 

Краснопільської селищної ради Сумської області, керівник - Гриценко С. М.; 

Зразковий хореографічний колектив «Сувенір» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Охтирський міський центр позашкільної 
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освіти-Мала академія наук учнівської молоді» Сумської області, керівник - 

Кравченко К. Г.; 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Джерельце» 

Комунальної організації «Шосткинський міський центр естетичного виховання 

Шосткинської міської ради Сумської області» керівник - Маковець Л. С., 

Трет’як Я. С.; 

хореографічний колектив «Tip-top dance» Роменського центру позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю імені Івана Кавалерідзе Сумської 

області, керівники - Ларіонова Н. О.; 

народний хореографічний колектив «Dance centre «Artes» Комунального 

закладу Сумської обласної ради - обласний центр позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю, керівник - Восмерик І.О.; 

«Народний художній колектив» хореографічний ансамбль «Сюрприз» 

Комунальної організації «Шосткинський міський центр естетичного виховання 

Шосткинської міської ради Сумської області», керівники - Тихоновська В. Г., 

Тихоновський В. К.; 

танцювальний колектив «Ілюзія» Комунального закладу Путивльської 

районної ради Сумської області - районний центр позашкільної роботи 

керівник - Лишенко І. І.; 

хореографічний колектив «Соняшник» Лебединського центру позашкільної 

освіти Лебединської міської ради Сумської області, керівник - Усенко І. О.; 

Зразковий хореографічний колектив «Юність» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Охтирський міський центр позашкільної 

освіти-Мала академія наук учнівської молоді»  Сумської області, керівник - 

Ніконенко О. М.; 

Бут Каріну, Пронь Лілію, Насс Катаріну, Олійник Людмилу, вихованок 

фольклорного колективу «Писанка» Конотопського районного Центру 

позашкільної роботи Сумської області, керівник - Суховєєва О. І.; 

колектив «Калинонька» Хмелівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., 

Центру дитячої та юнацької творчості Краснопільської селищної ради Сумської 

області, керівники - Слюсарева О. Б., Чичикало В. М.; 

«Народний художній колектив» фольклорний ансамбль «Любисток» 

Комунальної організації «Шосткинський міський центр естетичного виховання 

Шосткинської міської ради Сумської області», керівник - Стегайло Т. А.; 

Ступак Софію, вихованку вокального гуртка комунального закладу 

«Середино-Будського Центру дитячої та юнацької творчості Середино-Будської 

районної ради Сумської області» керівник - Бондарева К. В.; 

Загорулько Валерію, ученицю Осоївського навчально-виховного комплексу 

Краснопільської селищної ради Сумської області, керівник - Лизогуб А. В.; 

Пронь Лілію, вихованку Конотопського районного Центру позашкільної 

роботи Сумської області, керівник - Суховєєва О. І.; 

Федину Олексія, вихованця вокального колективу «CHILL» Миколаївської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів відділу освіти Миколаївської селищної 

ради Білопільського району Сумської області, керівник - Ігнатьєв В.І.; 
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Антошкіну Софію, вихованку вокального гуртка Комунальної установи 

Верхньо-Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Сумської області, 

керівник - Пастушенко Л. С.; 

Сокольнікову Марію, вихованку зразкової вокальної студії «Перлина» 

Комунального закладу позашкільної освіти Тростянецької міської ради «Палац 

дітей та юнацтва» Сумської області, керівник - Буднік О. С.; 

вокально-інструментальний ансамбль Комунального позашкільного 

навчального закладу «Охтирський міський центр позашкільної освіти - Мала 

академія наук учнівської молоді» Сумської області, керівник - Науменко М. О.; 

народний дитячий оркестр духових інструментів Комунального 

позашкільного навчального закладу «Охтирський міський центр позашкільної 

освіти - Мала академія наук учнівської молоді» Сумської області, керівник -

Петрик В. М.; 

літературно-драматичний гурток «Галатея» Комунальної організації 

Шосткинського міського клубу дитячої та юнацької творчості «Орлятко» 

Шосткинської міської ради Сумської області, керівник - Ворошило О. Ю.; 

«Народний художній колектив» театр «Дзеркало» Комунальної організації 

«Шосткинський міський центр естетичного виховання Шосткинської міської 

ради Сумської області», керівник - Разломова С. П.; 

«Народний художній колектив» театр юних «Шпаківня» Комунального 

закладу Сумського Палацу дітей та юнацтва, керівник - Загоняйко С.О.; 

театральний гурток «Подих Мельпомени» Балаклійського Центру Дитячої 

та юнацької творчості Балаклійської районної ради Харківської області, 

керівник - Кравцова М. В.; 

театральну студію «ТАК-ТАК» Нововодолазького будинку дитячої та 

юнацької творчості Нововодолазької селищної об'єднаної територіальної 

громади Харківської області, керівник - Вотінцева О. П.; 

народний фольклорно-етнографічний колектив «Вербиченька» 

Нововодолазької селищної об'єднаної територіальної громади Харківської 

області, керівники - Коваль Т. П., Коваль О. В.; 

дует у складі: Віра Крістіна, Вотінцева Поліна, вихованок народного 

фольклорно-етнографічного колективу «Вербиченька» Нововодолазької 

селищної об'єднаної територіальної громади Харківської області, керівники -  

Коваль Т. П., Коваль О. В.; 

вокальне тріо «Веселі нотки» Комунального початкового спеціалізованого 

мистецького навчального закладу «Кегичивська дитяча музична школа» 

Харківської області, керівник - Дмитренко О. В.; 

ансамбль «Унісон» Лозівського будинку дитячої та юнацької творчості 

Лозівської міської ради Харківської області, керівник - Коляда А. В.; 

вокальний гурток «Співограй» Первомайського будинку дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської ради Харківської області, керівник - 

Рязанова Н. В.; 
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Кейс Поліну, вихованку вокального гуртка «Співограй» Первомайського 

будинку дитячої та юнацької творчості Первомайської міської ради Харківської 

області, керівник - Потапова Ю. О.; 

Солдатенко Таїсію, вихованку вокального гуртка «Співограй» 

Первомайського будинку дитячої та юнацької творчості Первомайської міської 

ради Харківської області, керівник - Потапова Ю. О.; 

Мяч Ірину, вихованку зразкової вокальної студії «Калинонька» Будинку 

дитячої та юнацької творчості м. Чугуїв Харківської області, керівник - 

Пахоменкова В. В.; 

Ващенко Софію, вихованку зразкової вокальної студії «Калинонька» 

Будинку дитячої та юнацької творчості м. Чугуїв Харківської області, керівник 

- Пахоменкова В. В.; 

зразкову вокальну студію «Калинонька» Будинку дитячої та юнацької 

творчості м. Чугуїв Харківської області, керівник - Пахоменкова В. В.; 

Ярмонтович Анастасію, вихованку вокальної студії «Перлина» 

Комунального закладу «Богодухівський Центр дитячої та юнацької творчості» 

Богодухівської районної ради Харківської області, керівник - Савченко В. Г.; 

Пролагаєву Марію, вихованку гуртка «Основи музичного мистецтва» 

Комунальної установи «Вовчанський будинок дитячої та юнацької творчості 

Вовчанської районної ради Харківської області», керівник - Колесник М. І.; 

Статко Ірину, вихованку гуртка «Основи музичного мистецтва» 

Комунальної установи «Вовчанський будинок дитячої та юнацької творчості 

Вовчанської районної ради Харківської області», керівник - Колесник М. І.; 

Денисюк Вікторію, вихованку гуртка естрадної пісні Близнюківського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Харківської області, керівник - Луньова 

С. Г.; 

Рисовану Таїсію, вихованку Комунального закладу «Валківський районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості Валківської районної ради Харківської 

області», керівник - Іллющенко Л. М.; 

Бусигіна Олександра, вихованця вокального гуртка «Натхнення» 

Красноградського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Красноградської районної ради Харківської області, керівник - Шарова С. Г.; 

Талалаєву Катерину, вихованку Комунального початкового 

спеціалізованого мистецького навчального закладу «Кегичивська дитяча 

музична школа» Харківської області, керівник - Дмитренко О. В.; 

Лисенко Софію, вихованку Комунального початкового спеціалізованого 

мистецького навчального закладу «Кегичивська дитяча музична школа» 

Харківської області, керівник - Дмитренко О. В.; 

Пігарєву Аліну, вихованку колективу естрадної пісні «М-Стиль» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Ізюм Харківської області, керівник - Мітільова 

Л. С.; 

Ільїну Марію, вихованку колективу естрадної пісні «М-Стиль» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Ізюм Харківської області, керівник - Мітільова 

Л. С.; 
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Снісаренко Юлію, вихованку колективу естрадної пісні «М-Стиль» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Ізюм Харківської області, керівник - Мітільова 

Л. С.; 

Штанько Дар’ю, вихованку Дитячої музичної школи № 11 м. Харків, 

керівник - Харченко В.Ю.; 

Курдибу Софію, вихованку Дитячої музичної школи № 11 м. Харків, 

керівник - Харченко В.Ю.; 

Прихненко Дар’ю, вихованку Борівського будинку дитячої та юнацької 

творчості Харківської області, керівник - Молчанову А.О.; 

ансамбль танцю «Пролісок» Нововодолазького Будинку дитячої та 

юнацької творчості Нововодолазької селищної об'єднаної територіальної 

громади Харківської області, керівник - Скидан С. І.; 

хореографічний колектив «Юність» Комунального закладу «Золочівський 

будинок дитячої та юнацької творчості» Золочівської селищної ради 

Харківської області, керівник - Лавріненко Л. В.; 

танцювальний гурток «Merry Dance» Центру дитячої та юнацької творчості 

м. Куп’янськ Харківської області, керівник - Євсюкова І. С.; 

колектив сучасного естрадного танцю «Альянс» Первомайського будинку 

дитячої та юнацької творчості Первомайської міської ради Харківської області, 

керівник - Бєляєва Н. В.; 

колектив сучасно-естрадного танцю «Ексклюзив» Роганського аграрного 

ліцею Роганської селищної ради Харківської області, керівник - Колісник Н. В.;  

колектив «Самоцветы» Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості 

Харківської області, керівник - Чикачкова Ю. В.; 

Фрегін Поліну, вихованку танцювального колективу «Дзвіночок 

Комунального закладу «Богодухівський Центр дитячої та юнацької творчості» 

Богодухівської районної ради керівник - Курко-Дерябіна А. В.; 

гурток «Спортивно-бальна хореографія» клубу «Sky Hall» Близнюківського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Харківської області, керівник - Аніскін 

О. О.,   

танцювальний гурток «Фієста» Комунального закладу «Валківський 

районний Будинок дитячої та юнацької творчості Валківської районної ради 

Харківської області», керівник - Ніколенко О. М.; 

танцювальний колектив «Експромт» Красноградського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Красноградської районної ради Харківської 

області, керівник - Гладкова Т. С.;  

спортивно танцювальний клуб «Rapid» Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості», керівник - Авраменко О. В.; 

колектив «Пірует» Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості Великобурлуцької районної ради Харківської області», керівник - 

Катасонова Р. Ю.; 

Народний аматорський колектив України ансамбль танцю. «Сонцеворот» 

Комунального закладу «Харківська гуманітарно - педагогічна академія 

Харківської обласної ради», керівник - Кощавець І. М.; 
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Народний аматорський колектив «Дівочі співаночки» Комунального 

закладу «Харківська гуманітарно - педагогічна академія Харківської обласної 

ради», керівник - Мартиненко І. І.; 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Джерельце» 

Комунального закладу культури «Муніципальний центр культури та 

аматорського мистецтва» м. Харків, керівники - Кощавець І. М., Кощавець М. 

П.; 

Алєксєєву Віолетту, вихованку філії опорного закладу освіти 

«Новозбур'ївський заклад базової та дошкільної освіти» Голопристанського 

району Херсонської області, керівник - Єфімова В. В.; 

Зозулю Катерину, ученицю Державного навчального закладу «Херсонське 

вище професійне училище ресторанного господарства», керівник - Каурова Н. 

В.; 

дует «Світанок» у складі: Ільницький Максим, Вершибалко Єлизавета, 

вихованців філії опорного закладу освіти «Новозбур'ївський заклад базової та 

дошкільної освіти» Голопристанського району Херсонської області, керівник - 

Єфімова В. В.; 

«Зразковий художній колектив» ансамбль народної пісні «Веснянка» 

Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради, керівник 

- Дунаєва Н. В.; 

драматичний гурток «Вибрики» (вихованці старшої групи) Сиваської 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 2 Новотроїцького району 

Херсонської області, керівники - Пушна С. М., Дудченко Т. О.; 

театр-студію «Сувенір» Херсонського Центру позашкільної роботи 

Херсонської міської ради, керівник - Моргунова Г. Й.; 

Хомінського Євгена, Котельницьку Дар’ю, Малишак Дар’ю, вихованців 

театральної студії «Мельпомена» Новотроїцького ліцею № 2 Херсонської 

області, керівник - Плакаєва О. В.; 

студію спортивного бального танцю «Адеона» Херсонського державного 

будинку художньої творчості, керівник - Бережна С. О.;  

вихованців зразкового хореографічного колективу «Аура» комунального 

закладу «Чаплинський селищний будинок творчості дітей та юнацтва» 

Чаплинської селищної ради Херсонської області, керівник - Мироненко А. М.; 

«Зразковий художній колектив» ансамбль естрадного танцю «Бриз» 

Генічеського районного Палацу творчості дітей та юнацтва Херсонської 

області, керівник - Черненко І. О.; 

Шаповал Вероніку, вихованку театрального гуртка «Рампа» комунального 

закладу «Високопільський Центр дитячої та юнацької творчості» Херсонської 

області, керівник - Чумна О. В.; 

Власенка Нікіту, вихованця театрального гуртка «Рампа» комунального 

закладу «Високопільський Центр дитячої та юнацької творчості» Херсонської 

області, керівник - Чумна О. В.; 
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Онищенко Юлію, вихованку театрального гуртка «Рампа» комунального 

закладу «Високопільський Центр дитячої та юнацької творчості» Херсонської 

області, керівник - Чумна О. В.; 

театральний гурток «Рампа» комунального закладу «Високопільський 

Центр дитячої та юнацької творчості» Херсонської області, керівник - Чумна О. 

В.; 

ляльковий театр «Капітошка» комунального закладу «Високопільський 

Центр дитячої та юнацької творчості» Херсонської області, керівник - Чумна О. 

В.; 

молодіжний театр «Веселка» Гімназії № 5 Шепетівської міської ради 

Хмельницької області, керівник - Дробот С. В.; 

Рулу Наталію, вихованку Шепетівського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, керівник - Балагур Ж. А.; 

духовий оркестр Шепетівського міського центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області, керівник - Блінда В. В.; 

молодіжний театр «Арлекіно» Гімназії № 5 Шепетівської міської ради 

Хмельницької області, керівник - Дробот С. В.; 

танцювальний колектив «Овація» Шепетівського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, керівник - Бейзимова І. М.; 

колектив зразкового художнього гуртка «Культура мови та спілкування» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області, керівник - 

Дітковська Л. О.; 

колектив «Шок» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Березнянський Будинок дитячої та юнацької творчості Менської районної 

ради Чернігівської області», керівник - Хоренко О. О., Гончаренко Т. Я.; 

вихованців Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Варвинської селищної ради Чернігівської області, керівник - Барашко О. В.; 

гурток спортивного бального танцю «Едельвейс» Центру дитячої та 

юнацької творчості Городнянської міської ради Чернігівської області, керівник 

- Царенко І. Ф.; 

хореографічний колектив «Юність» Деснянського позашкільного 

навчального закладу «Центр творчості дітей та юнацтва Деснянської селищної 

ради Чернігівської області,керівник - Назаренко Л.М.; 

дует у складі: Черненко Тетяня, Єременко Габріела, вихованок вокального 

гуртка «Співаночки» районного Будинку школяра Прилуцької районної ради 

Чернігівської області, керівник - Власенко Т. В.; 

Черненко Тетяну, вихованку вокального гуртка «Співаночки» районного 

Будинку школяра Прилуцької районної ради Чернігівської області, керівник - 

Власенко Т. В.; 

Єременко Габріелу, вихованку вокального гуртка «Співаночки» районного 

Будинку школяра Прилуцької районної ради Чернігівської області, керівник - 

Власенко Т. В.; 
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Лесь Валерію, вихованку вокального гуртка «Співаночки» районного 

Будинку школяра Прилуцької районної ради Чернігівської області, керівник - 

Власенко Т. В.; 

Кучеренко Софію, вихованку вокального гуртка « Ceneration D» районного 

Будинку школяра Прилуцької районної ради Чернігівської області, керівник - 

Воробйовська Н. П.; 

хореографічний ансамбль «Flash» районного Будинку школяра Прилуцької 

районної ради Чернігівської області, керівник - Пуць О. Ю.; 

хореографічний колектив «TOP-DENSE» районного Будинку школяра 

Прилуцької районної ради Чернігівської області, керівник - Марченко Ю. В.; 

Кебкал Валерію, вихованку гуртка «Акторська майстерність» Ніжинського 

будинку дітей та юнацтва Чернігівської області, керівник - Наконечна І. В.; 

Мохнач Марину, вихованку студії естрадної пісні «Дивограй» Ріпкинського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області, 

керівник - Тищенко О. П.; 

«Зразковий художній колектив» театральну студію «СТеМ» Комунального 

позашкільного навчального закладу Чернігівського обласного Палацу дітей та 

юнацтва, керівник - Харитоненко А. М.; 

Тюрюміну Анну, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

вокального класу «Натхнення» Комунального позашкільного навчального 

закладу Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, керівники - 

Тюрюміна М. А., Царевський С. А, ; 

«Народний художній колектив» оркестр народних інструментів 

Комунального позашкільного навчального закладу Чернігівського обласного 

Палацу дітей та юнацтва, керівники - Демиденко І. М.; 

Лисенко Анастасію, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

«Гра на гітарі» Комунального позашкільного навчального закладу 

Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, керівник - Терещенко А. О.; 

Жукову Анастасію, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

ансамблю «ВІВА» Комунального позашкільного навчального закладу 

Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, керівник - Маховка В. П.; 

Палагуту Романа, вихованця «Зразкового художнього колективу» 

вокального класу «Натхнення» Комунального позашкільного навчального 

закладу Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, керівник - 

Тюрюміна М. А.; 

«Зразковий художній колектив» танцювальний колектив «Квітка» 

Комунального позашкільного навчального закладу Чернігівського обласного 

Палацу дітей та юнацтва, керівники - Курилко Н. М., Курилко В. В., 

Ансамбль сучасного танцю «Імпульс» Комунального позашкільного 

навчального закладу Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва 

керівник - Чадкова Л. Г.. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Педоренко О. В.. 
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Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 
 


