
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ   ОСВІТИ   І   НАУКИ 
 

НАКАЗ 
15.06.2018     м.Полтава     № 271 
 
 
 
Про підсумки проведення обласного 
конкурсу  дитячого  малюнка 
«Україна – європейська держава»  

 
На виконання планів роботи Департаменту освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації та Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді на 2018 рік, відповідно до Положення «Про проведення 
обласного конкурсу дитячого малюнка «Україна – європейська держава», 
затвердженого наказом Департаменту освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації від 01.12.2016 № 438 та зареєстрованого у Головному 
територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 12.12.2016 за  
№ 188/2427, 30 травня 2018 року у Полтавському обласному центрі естетичного 
виховання учнівської молоді був проведений обласний конкурс дитячого 
малюнка «Україна – європейська держава» (далі - Конкурс). 

У Конкурсі взяли участь 114 вихованців із 33 закладів позашкільної 
освіти та закладів інтернатного типу.  

Члени журі відзначили творчий підхід, креативність, достатній рівень 
техніки виконання робіт конкурсантами. 

Враховуючи викладене, на підставі рішення журі Конкурсу 
 

НАКАЗУЮ:  
 
1. За досягнуті успіхи в Конкурсі нагородити дипломами Полтавського 

обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради: 

 
І ступеня:  
І вікова категорія 
Коломієць Дар’ю – вихованку «Студії образотворчого мистецтва» 



Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості Лохвицького району 
(керівник Міняйло Олена Миколаївна). 

ІІ вікова категорія 
Білаш Антоніну – вихованку гуртка «Аплікація з соломки» Шишацького 

будинку дитячої та юнацької творчості Шишацької селищної ради (керівник 
Лисиця Катерина Василівна). 

 
ІІ ступеня:  
І вікова категорія 
Попей Анастасію – вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Пирятинського Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Горбань 
Оксана Вячеславівна). 

ІІ вікова категорія 
Михайлюк Анжеліку – вихованку художньої студії «Золота палітра» 

Семенівського будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Романенко 
Жанна Олександрівна); 

Ошеку Олексія – вихованця студії образотворчого мистецтва 
Миргородської районної станції юних натуралістів (керівник Гречана Богдана 
Віталіївна). 

 
ІІІ ступеня: 
Литвиненко Анну – вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Пирятинського Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Горбань 
Оксана Вячеславівна); 

Росоху Вадима – учня Козельщинської загальноосвітньої школи І – ІІІ 
ступенів (учитель Біляєва Віра Василівна). 

ІІ вікова категорія 
Карандіну Анну – вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

образотворчого мистецтва «Фенікс» Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської (керівник Василенко Ірина Андріївна). 

 
2. За активну участь у Конкурсі нагородити грамотами Полтавського 

обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради: 

 
Бабінець Наталію, Щекань Вікторію  – вихованок зразкового художнього 

колективу творчої майстерні народного декоративно-ужиткового мистецтва 
«Барвінок» Карлівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 
(керівник Колодяжна Світлана Григорівна); 



Бутурлима Тимофія – вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» 
Гребінківського Центру дитячої та юнацької творчості Гребінківської міської 
ради (керівник Бутурлим Надія Олександрівна); 

Горду Віталіну, Телешун Дар’ю, Міщан Владиславу – вихованок 
художньої студії «Золота палітра» Семенівського будинку дитячої та юнацької 
творчості (керівник Романенко Жанна Олександрівна); 

Нестерець Поліну – вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Барви» 
Будинку дитячої та юнацької творчості Решетилівської міської ради (керівник 
Семенова Тетяна Володимирівна); 

Шамардіну Анастасію – вихованку Опорного закладу «Зіньківська 
спеціалізована школа І – ІІІ ступенів №1 Зіньківської районної ради» (керівник 
Бедюх Валентина Борисівна). 

 
3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів, головам об’єднаних територіальних громад, директорам 
закладів освіти: 

 
3.1. Довести до відома учасників Конкурсу інформацію про підсумки 

його проведення. 
 
3.2. Виявляти обдарованих дітей, надалі сприяти залученню нових 

учасників до у часті в Конкурсі. 
 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 
 
 
 

Виконувач обов’язків директора 
Департаменту освіти і науки       Г.Б. Власюк  
 
 
 


