
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ   ОСВІТИ   І   НАУКИ 

НАКАЗ 
 

25.05.2017 м. Полтава № 228 
 
 
Про підсумки проведення обласного 
огляду-конкурсу художньої самодіяль-
ності серед учнів загальноосвітніх та 
вихованців позашкільних навчальних 
закладів «Веселка» у 2016-2017 н.р. 

 
На виконання річних планів роботи Департаменту освіти і науки облдерж-

адміністрації та Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді Полтавської обласної ради (далі – ОЦЕВУМ), відповідно до 
Положення про обласний огляд-конкурс художньої самодіяльності серед учнів 
загальноосвітніх та вихованців позашкільних навчальних закладів «Веселка» 
(далі – Положення), затвердженого наказом Департаменту освіти і науки 
Полтавської обласної державної адміністрації 01.12.2016 № 435 і зареєстро-
ваного в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 
12.12.2016 № 185/2424, з метою виявлення і підтримки талановитих і 
обдарованих дітей, сприяння розвитку їх творчих здібностей, забезпечення 
змістовного дозвілля учнівської молоді 25 квітня 2017 року відбувся обласний 
огляд-конкурс художньої самодіяльності серед учнів загальноосвітніх та 
вихованців позашкільних навчальних закладів «Веселка» (далі – огляд-конкурс). 

Огляду-конкурсу передували міські, районні, зональні огляди, в яких брали 
участь постійно діючі колективи та окремі виконавці загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладів області, які продемонстрували змістовний 
підбір репертуару, високу виконавську майстерність, сценічну культуру, 
артистичність та емоційність виконання.  

На підставі рішення журі огляду-конкурсу 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Нагородити грамотами ОЦЕВУМу кращих учасників зональних етапів 

огляду-конкурсу, а саме: 
 
старшу групу танцювального ансамблю «Радість» Гадяцької спеціалізо-

ваної школи-інтернату І-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної 
ради; 

Гнипу Вікторію, ученицю Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  
№ 3 Гадяцької міської ради; 
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театр екологічної моди «Подіум» Гадяцької спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 2 імені Михайла Драгоманова Гадяцької міської ради; 

школу сучасного танцю «Step by step» Гадяцької спеціалізованої школи  
І-ІІІ ступенів № 4 Гадяцької міської ради; 

Урбанську Діану, ученицю Гадяцької спеціалізованої школи-інтернату  
І-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради; 

Зубкову Аріну, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості міста 
Горішні Плавні; 

ансамбль «Мелодіка» загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 міста 
Горішні Плавні; 

вокальний ансамбль «Майстер» загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 
міста Горішні Плавні; 

гурт «Чорнобривці» Кременчуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 16; 

вокальну студію співу «Веселка» Кременчуцького міського Будинку дитячої 
та юнацької творчості; 

зразковий художній колектив ансамбль бального танцю «Струмочок» 
Кременчуцького міського Будинку дитячої та юнацької творчості; 

тріо у складі Ванюшкіної Ангеліни, Панченко Карини, Удовицької Валерії, 
учениць Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Лубенської 
міської ради; 

Васьковську Маргариту, вихованку лялькового театру «Петрушка» Центру 
естетичного виховання м. Миргород; 

молодшу групу народного ансамблю сучасного танцю «Екзотика» Центру 
естетичного виховання м. Миргород; 

середню групу народного ансамблю сучасного танцю «Екзотика» Центру 
естетичного виховання м. Миргород; 

ансамбль «ASSORTI» народної студії естрадного вокалу «Соняшник» 
Центру естетичного виховання м. Миргород;  

хореографічний колектив «Реверанс» Полтавська спеціальної загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів № 40; 

Корпана Олега, учня Гаркушинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Миргородського району; 

хореографічний колектив «Скул данс» Хомутецької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Миргородського району; 

народний художній колектив ансамбль танцю «Барвінок» Полтавського 
Палацу дитячої та юнацької творчості; 

зразковий художній колектив вокальну студію Полтавського Палацу дитячої 
та юнацької творчості; 

хоровий колектив Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 38; 
Кононенко Марію, ученицю Великобагачанської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів; 
Гусейнову Мілану, ученицю Великобагачанського районного Будинку 

творчості дітей та юнацтва; 
ансамбль «Родзинка» Подільської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Білоцерківської об'єднаної територіальної громади Великобагачанського району; 
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зразковий танцювальний колектив «Ластівка» Березоволуцької загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів Гадяцького району; 

танцювальний колектив «Фарби» Гадяцького районного Будинку дитячої та 
юнацької творчості та Сергіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Гадяцького району 

танцювальний колектив «Дивограй» Петрівсько-Роменської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів Гадяцького району; 

Шаповал Олесю, ученицю Сватківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступе-
нів Гадяцького району; 

Єременко Вікторію, ученицю Глобинської загальноосвітньої школи  
I-II ступенів №4 Глобинської міської ради; 

Стрижак Камілу, ученицю Глобинської гімназії № 1 імені В.Є. Курченка 
Глобинської міської ради; 

Дон Яну, ученицю Пронозівської загальноосвітньої школи I-III ступенів 
Глобинського району; 

Терещенко Анастасію, ученицю Гребінківської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 2; 

Заплатову Тамілу, ученицю Тарасівської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 2 Гребінківського району; 

ансамбль ложкарів Гребінківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4; 
Назарову Олену, ученицю Почаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 2 Гребінківського району; 
Купрія Богдана, учня Гребінківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 4; 
ансамбль «Козачата» опорного закладу «Зіньківська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 1»; 
вокальний ансамбль Бірківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

імені І.А. Цюпи Зіньківського району; 
тріо «Молоді серця» у складі Руслани Чучко, Юлії Князевої, Катерини 

Базанової, учениць Білицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Кобеляцького району; 

старшу групу танцювального колективу «Чебреці» Білицької загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів Кобеляцького району; 

Маника Владислава, учня Макарівської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Кобеляцького району; 

Татушенка Дениса, учня Кобеляцького Будинку дитячої та юнацької 
творчості імені Миколи Касьяна; 

Гошенко Анастасію, ученицю Козельщинської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів. 

Зіненка Захара, учня Козельщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 
Волощенка Дениса, учня Хорошківської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів імені М.В. Остроградського Козельщинського району; 
вокальний ансамбль Котелевської гімназії № 1 імені С.А. Ковпака; 
зразковий аматорський колектив «Арлекін» Піщанської гімназії 

Піщанської сільської ради Кременчуцького району; 
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Сироту Марію, ученицю Садківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Кременчуцького району; 

танцювальний колектив «Фаворит» Пришибської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Кременчуцького району; 

ансамбль «Калина» Яхниківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Лохвицького району; 

циркову студію «Сюрприз» Сенчанського Будинку дитячої та юнацької 
творчості Лохвицького району; 

Козицьку Ірину, ученицю Яхниківської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Лохвицького району; 

Табуранського Андрія, учня Яхниківської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Лохвицького району; 

Шуть Юлію та Реву Владислава, учнів Калайдинцівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Лубенського району; 

танцювальний колектив «Грація» Лубенського районного центру дитячої та 
юнацької творчості при Оріхівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів; 

Анастасію Кошову, вихованку Лубенського районного центру дитячої та 
юнацької творчості при Литвяківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів; 

Васильченка Олександра та Тарана Вячеслава, учнів Новооріхівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лубенського району; 

Свистун Анастасію, ученицю Михайлівської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Машівського району; 

Хворост Анастасію, ученицю Машівського районного Будинку дитячої та 
юнацької творчості; 

середню та старшу групи зразкового естрадно-танцювального колективу 
«Ластівки» Драбинівського навчально-виховного комплексу Новосанжарського 
району; 

Пунька Олександра, учня Лелюхівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступе-
нів Новосанжарського району; 

Гришка Олександра, вихованця Оржицького Будинку дитячої та юнацької 
творчості; 

старшу групу хореографічного колективу «Кришталевий чобіток» 
Лазірківського Будинку дитячої та юнацької творчості Оржицького району; 

Бабельнік Валерію, ученицю Пирятинського ліцею; 
ансамбль танцю «Сузір’я» Чорноглазівської загальноосвітньої школи  

І-ІІ ступенів Полтавського району; 
зразковий художній колектив «Козачата» Полтавського районного Будинку 

дитячої та юнацької творчості та Терешківської загальноосвітньої школа  
І-ІІІ ступенів; 

Опішнян Катерину, ученицю Вацівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступе-
нів імені В. Тюріна Полтавського району;  

колектив барабанщиків «Ритм» Будинку дитячої та юнацької творчості 
Решетилівської районної ради; 

вокально-інструментальний гурт «Рідні наспіви» Калениківської загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів Решетилівського району; 
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духовий оркестр «Квітограй» Семенівського навчально-виховного комплексу 
№ 2; 

Рябич Ольгу, ученицю Васильківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Семенівського району;  

Куценко Анастасію, ученицю Семенівського районного Будинку дитячої та 
юнацької творчості; 

Проскурню Вікторію, ученицю Семенівського районного Будинку дитячої 
та юнацької творчості; 

Хачатрян Елеонору, ученицю Ялосовецької загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Хорольського району; 

ансамбль «Веселка» Хорольської гімназії; 
Кражан Юлію, вихованку Хорольського районного Центру дитячої та 

юнацької творчості; 
Левіна Миколу, учня Хорольської гімназії; 
Чоху Тараса, учня Мокиївського навчально-виховного комплексу 

Чорнухинського району; 
Крицького Андрія, учня дитячої музичної школи Чутівського району; 
Сердюк Марію та Лефко Аліну, учениць Шишацької спеціалізованої школи 

імені В.І. Вернадського Шишацької селищної ради; 
вокальне тріо «Лебідонька» у складі Шабельник Каріни, Никифорової 

Альони, Панченко Єлизавети, учениць Яреськівської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів імені Ф.П. Борідька Шишацької районної ради; 

Андрущенко Іванну, ученицю Сагайдацької загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Шишацької селищної ради; 

народний художній колектив школу сучасної хореографії «Тотус» 
Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді; 

ансамбль спортивного бального танцю «Натхнення» Полтавського 
обласного центру естетичного виховання учнівської молоді; 

інструментальний ансамбль «Ноктюрн» Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді; 

гурток черлідингу «Флаєр» Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді; 

Філоненко Олесю, вихованку гуртка видовищно-театралізованих заходів 
«Імпровіз-шоу» Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді. 

 
 
2. Нагородити дипломами Гран-Прі обласного огляду-конкурсу:  
 
народний художній колектив ансамбль фольклорно-стилізованого танцю 

«Плай» Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 
молоді (хореографічний жанр); 

Орловську Елизавету, ученицю Градизької гімназії імені Героя України 
Олександра Білаша Глобинської районної ради (вокальний жанр). 
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3. Нагородити дипломами лауреатів огляду-конкурсу відповідного ступеня 
за зайняте: 

 
3.1. У вокальному жанрі: 
 
І місце 
Павлюк Єлизавету, ученицю Спеціалізованої загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка міста Горішні Плавні (естрадна пісня); 
народний художній колектив ансамбль народної пісні «Молоді голоси» 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді  
(хор, народна пісня); 

вокальний колектив «Валентина» Будинку дитячої та юнацької творчості 
Решетилівської районної ради (ансамбль, естрадна пісня); 

Наталію Шевченко, ученицю Коновалівської загальноосвітньої школи  
І-ІІ ступенів Машівського району (естрадна пісня); 

ансамбль «Зозуленька» Полтавського районного Будинку дитячої та 
юнацької творчості та Мачухівського навчально-виховного комплексу 
(ансамбль, народна пісня); 

 
ІІ місце 
Кудрю Діану, ученицю Розсошенської гімназії Полтавського району 

(естрадна пісня); 
Кореліну Анну, ученицю Диканської гімназії імені М.В. Гоголя (естрадна 

пісня); 
 
ІІІ місце 
Чирву Анну, ученицю Мартинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступе-

нів Гадяцького району (народна пісня); 
дует у складі Юлії Кражан та Марії Махно, вихованок Хорольського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості (естрадна пісня); 
Марію Коваленко, вихованку Карлівського районного Будинку дитячої та 

юнацької творчості (естрадна пісня); 
Кисіль Інну, ученицю Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

№ 8 Лубенської міської ради (естрадна пісня); 
Андрущак Інну, ученицю Новомартиновицької загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Пирятинського району (народна пісня); 
Круглого Олександра, учня Кобеляцької загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-

пенів № 2 (естрадна пісня). 
 
3.2. У хореографічному жанрі: 
 
І місце 
зразковий танцювальний колектив «Ангаш» Козельщинської загально-

освітньої школи І-ІІІ ступенів (народна хореографія); 
старшу групу хореографічного колективу «Квітограй» Диканської гімназії 

імені М.В. Гоголя (народна хореографія); 
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ансамбль бального танцю «Фестиваль» Полтавської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 30 (спортивна бальна хореографія); 

колектив «Зоряна» Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 
(народна хореографія); 

 
ІІ місце 
хореографічний колектив «Каприз» Полтавської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 2 (народна хореографія); 
студію народного танцю Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 6 Лубенської міської ради (народна хореографія); 
ансамбль естрадного танцю «Грація» Спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка міста Горішні Плавні (сучасна 
хореографія); 

танцювальний колектив Глобинської гімназії №1 імені В.Є. Курченка 
Глобинської міської ради (сучасна хореографія); 

 
ІІІ місце 
зразковий художній колектив ансамбль танцю «Козачата» Кременчуцького 

Будинку дитячої та юнацької творчості (народна хореографія); 
аматорський хореографічний народний танцювальний колектив «Юмана» 

Яресківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Ф.П. Борідька 
Шишацького району (народна хореографія); 

старшу групу зразкового танцювального колективу «Паняночка» 
Засульської гімназії Лубенського району (народна хореографія); 

школу сучасного танцю «Step by step» Гадяцької спеціалізованої школи  
І-ІІІ ступенів № 4 Гадяцької міської ради (сучасна хореографія). 

 
3.3. У інструментальному жанрі: 
 
І місце 
ансамбль ложкарів «Колорит» Зіньківського Будинку дитячої та юнацької 

творчості (народний ансамбль); 
 
ІІ місце 
фольклорний ансамбль «Віртуози» Нехворощанського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Новосанжарського району (народний ансамбль); 
ансамбль ложкарів Лубенського районного центру дитячої та юнацької 

творчості при Засульській гімназії (народний ансамбль); 
 
ІІІ місце 
Корпана Олега, учня Гаркушинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Миргородського району (естрадне виконання). 
 
3.4. У вокально-інструментальному жанрі: 
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І місце 
ансамбль «Червона калина» та Колодяжного Максима, учня Вишнівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Оржицького району (народний ансамбль); 
дитячий народний фольклорно-етнографічний гурт «Чорнобривець» 

Шишацької спеціалізованої школи імені В.І. Вернадського Шишацької 
селищної ради (фольклорно-етнографічний ансамбль); 

 
ІІІ місце 
інструментальний ансамбль «Ноктюрн» Полтавського обласного центру 

естетичного виховання учнівської молоді (естрадний ансамбль). 
 
3.5. Малі театральні форми: 
 
І місце 
Чебикіна Владислава, учня Дмитрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-

пенів Дмитрівської сільської ради; 
 
ІІ місце 
Олексієнка Івана, учня Дібрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Миргородського району; 
Степануху Анастасію, ученицю Пирятинського ліцею; 
 
ІІІ місце 
Поповича Едуарда та Анастасію Костичеву, вихованців Зіньківського 

Будинку дитячої та юнацької творчості; 
Ситника Валерія, вихованця гуртка видовищно-театралізованих заходів 

«Імпровіз-шоу» Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді. 

 
3.6. У оригінальному жанрі: 
 
І місце 
зразковий художній колектив театр мод «Силует» Полтавського обласного 

центру естетичного виховання учнівської молоді; 
цирковий гурток «Мрія» Центру естетичного виховання м. Миргород; 
 
ІІ місце 
колектив «Райдуга» Кобеляцького Будинку дитячої та юнацької творчості 

імені Миколи Касьяна. 
 
4. Нагородити грамотами ОЦЕВУМу учасників заключного огляду-

конкурсу, а саме: 
 
духовий оркестр Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

Лубенської міської ради; 
вокальний ансамбль «Калина» Кременчуцької загальноосвітньої школи  
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І-ІІІ ступенів № 17; 
тріо Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10; 
зразковий хореографічний ансамбль «Веснянка» Центру естетичного 

виховання м. Миргород; 
Бреуса Володимира, учня Горішньоплавнівської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 6; 
тріо бандуристів у складі Куварзіної Анни, Іванікової Вікторії, Гацко Анни, 

учениць Лютенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гадяцького району; 
Кисіль Інну, ученицю Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

№ 8 Лубенської міської ради; 
хореографічний колектив «Едельвейс» Зіньківського Будинку дитячої та 

юнацької творчості; 
Кузему Тараса, вихованця Кобеляцького Будинку дитячої та юнацької 

творчості імені Миколи Касьяна; 
Білик Анастасію, ученицю Духівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступе-

нів Лубенського району; 
ансамбль бандуристів Бірківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

імені І.А. Цюпи Зіньківського району; 
дует «Перлина» у складі Біліченко Діани та Радченко Каріни, учениць 

Пирятинського ліцею; 
ансамбль «Мрія» Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

Лубенської міської ради; 
хореографічний колектив Чорнухинської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-

пенів імені Г.С. Сковороди; 
Педич Юлію та Невінчану Тетяну, учениць Котелевської гімназії №1  

імені С.А. Ковпака; 
Даниленко Тамару, ученицю Чорнухинської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів імені Г.С. Сковороди; 
хореографічний колектив «Фантазія» Пирятинської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 6; 
Круглого Олександра, учня Кобеляцької загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-

пенів № 2; 
танцювальний колектив «Ритм» Карлівського районного Будинку дитячої 

та юнацької творчості; 
Коваленко Марію, вихованку Карлівського районного Будинку дитячої та 

юнацької творчості; 
Мохоніч Вікторію, вихованку Пирятинського Центру дитячої та юнацької 

творчості; 
Брашован Анну, ученицю Глобинської гімназії № 1 імені В.Є. Курченка 

Глобинської міської ради;  
хоровий колектив Розсошенської гімназії Полтавського району; 
Ткаченка Іллю, учня Покровськобагачанської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Хорольського району; 
Крохмальну Наталію, вихованку вокальної студії «Країна мрій» 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді; 
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вокально-інструментальний гурт «Рідні наспіви» Калениківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Решетилівського району; 

дует у складі Сергія та Андрія Супрунів, учнів Староаврамівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хорольського району; 

Заєць Оксану, ученицю Тростянецького навчально-виховного комплексу 
Полтавського району; 

зразковий аматорський колектив народного танцю «Хамелеон» 
Ромоданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Миргородського району; 

хореографічний колектив «Імпульс» Полтавської гімназії № 21; 
Стеценко Валерію, Грибінника Олександра, Литовченка Андрія, учнів 

Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1; 
народний художній колектив школу сучасної хореографії «Тотус» 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді; 
дует сестер Ілони та Діани Міхно, вихованок Семенівського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості; 
дитячий зразковий ансамбль естрадного танцю «Ритм» Шишацької 

спеціалізованої школи ім. В.І. Вернадського Шишацької селищної ради. 
 
5. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міськ-

виконкомів, об’єднаних територіальних громад надалі сприяти створенню умов 
для виявлення в учнівських колективах обдарованих дітей та розвитку їх 
творчих здібностей, покращенню кадрового забезпечення позакласної роботи. 

 
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту – начальника управління закладів інтернатного типу, вищої, 
професійно-технічної освіти, науки, позашкільної та виховної роботи 
Гажієнко Г.І. 
 
 
 
Директор Департаменту 
освіти і науки 

  
О.В.Харченко 

 


