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Рішення 

колегії Управління культури і туризму 

Харківської обласної державної адміністрації 

 

З присвоєння та підтвердження творчим колективам почесного звання 

«народний (зразковий) аматорський колектив (студія)» 

за період з червня по грудень 2019 р. 

 

«05» червня 2019 р. № 1                              м. Харків  

 

Відповідно до Закону України «Про культуру», Положення про народний 

(зразковий) аматорський колектив (студію) закладів культури системи Міністерства 

культури України, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв 

України від 23.06.1999 № 415 (далі – Положення), підпункту 8 пункту 4 Положення 

про Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації у 

новій редакції, затвердженого розпорядженням голови Харківської обласної 

державної адміністрації від 28 жовтня 2016 року № 472, обласною атестаційною 

комісією проведено атестації аматорських колективів Харківської області. 

Колегія відзначає, що закладами і органами культури області протягом  п’яти 

останніх місяців року продовжувалась робота з підвищення ролі народних 

аматорських колективів в організації змістовного дозвілля населення, розвитку 

творчих здібностей їх учасників, збереження та пропаганди національних традицій. 

 Постійні репетиції, концертна діяльність, участь в обласних, 

всеукраїнських, міжнародних фестивалях та конкурсах дозволили аматорським 

колективам гідно представити на огляд обласної атестаційної комісії звітні 

програми.  

 Таким чином, з 40 аматорських колективів, атестація яких була запланована 

на період з січня по травень 2019 р., обласна атестаційна комісія рекомендує:  

- 9 колективам присвоїти звання «народний» за наступними жанрами:       

вокального – 4, інструментального – 3, фольклорного – 1, театрального – 1; 

- 5 колективам присвоїти звання «зразковий» за наступними жанрами: 

хореографічного – 3, вокального – 1, декоративно-ужиткового – 1; 

- 13 колективам підтвердити звання «зразковий» за наступними жанрами: 

вокального – 2, інструментального – 1, хореографічного – 6, театрального – 2, 

декоративно-ужиткового – 2; 

- 7 колективам підтвердити звання «народний» за наступними жанрами:  

вокального – 6, театрального – 1; 

- 6 колективам перенести дату проведення творчого звіту з нагоди:  

1  –   присвоєння звання «народний» з фольклорного жанру;  

3 – присвоєння звання «зразковий» за наступними жанрами:  вокального – 1, 

театрального – 1; 

3 – підтвердження звання «народний» з фольклорного жанру. 
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За високий рівень виконавської майстерності, велику роботу з пропаганди 

аматорського мистецтва, участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних, 

обласних фестивалях–конкурсах та проведення на належному організаційному рівні 

творчих звітів, а також зважаючи на рішення обласної атестаційної комісії, колегія 

Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації 

вирішила: 

 

1. Присвоїти звання «народний аматорський колектив»: 

 

Вокальний жанр  

 

1). Вокальному ансамблю «Черешеньки» (керівник – Колєснік Любов 

Василівна) Попівського сільського Будинку культури Наталинської сільської 

об’єднаної територіальної громади Красноградського району; 

 

2).   Вокальному ансамблю «Водограй» (керівник – Рождественська 

Анастасія Олегівна) Мереф’янського Міського Будинку культури Мереф’янської 

міської об’єднаної територіальної громади Харківського району; 

 

3). Вокальному колективу «АРТ-студія ”Експромт”» (керівник – Нетіс 

Інна Євгенівна) КЗ «Роганський Будинок культури» Роганської селищної об’єднаної 

територіальної громади Харківського району; 

 

4). Вокальному ансамблю «Вечірні зорі» (керівник – Устименко Василь 

Петрович) Коротичанського культурологічного центру Харківського району. 

 

Інструментальний жанр 

 

1). Естрадно-духовому оркестру «Grand band» (керівник – Тринитка Наталія 

Володимирівна) ОКЗ «Лозівський вищий коледж мистецтв» м.Лозова; 

 

2). Естрадному оркестру (керівник – Ковач Юрій Ігорович) КЗ «Харківський 

вищий коледж мистецтв» м. Харків; 

 

3). Вокально-інструментальному ансамблю «Orange Band» (керівник – 

Коломоєць Олександр Олександрович) КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв» 

м. Харків. 

Фольклорний жанр 

 

1). Фольклорному колективу «Киселяночка» (керівник – Мірошніченко Віра 

Яківна) Киселівського сільського Будинку культури Первомайського району. 
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Театральний жанр 

 

1). Театру-студії «DiOS» (керівник – Цибулько Руслана Олегівна) 

Валківського районного народного дому «Іскра» Валківського району. 

 

2. Присвоїти звання «зразковий аматорський колектив»: 

 

Хореографічний жанр  

 

1). Танцювальному проекту «Авангард» (керівники – Цимбал Руслан 

Олександрович, Цимбал Оксана Валеріївна) КЗ «Зміївський районний Будинок 

культури» Зміївського району; 

 

2). Колективу бального танцю «Діадем» (керівник – Зуєва Анна 

Олександрівна) дитячого клубу «Орлятко» смт. Солоницівка Дергачівського району; 

 

3). Хореографічному колективу «Міленіум» (керівник – Сіваченко Аліна 

Ігорівна) Пересічанського сільського Будинку культури Дергачівського району. 

 

Вокальний жанр  

 

1) Аматорському театру пісні «Весна» (керівник – Акиньшана Тетяна 

Вікторівна) КПСМНЗ «Школа сучасних театрально-сценічних напрямів» м. Харків. 

 

Декоративно-ужиткове мистецтво 

 

1). Гуртку декоративно-ужиткового мистецтва «Клуб завзятих рукодільників 

”Дивосвіт”» (керівник – Подоліна Любов Миколаївна) КЗ Богодухівської районної 

ради «Районний Будинок культури» Богодухівського району. 

 

3. Підтвердити звання «зразковий аматорський колектив»: 

 

Вокальний жанр 

 

1). Зразковий вокальний ансамбль «Пісочинські чарівниці» (керівник – Зуб 

Аліна Владиславівна) КЗ «Пісочинський Палац культури та мистецтва» 

Пісочинської селищної об’єднаної територіальної громади Харківського району; 

 

2). Зразковому аматорському вокально-інструментальному ансамблю 

(керівник – Таранов Роман Олегович) «POST CHORD» КУ «Дергачівський районний 

Будинок культури» Дергачівського району. 
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Інструментальний жанр 

 

1). Зразковому ансамблю народних інструментів «Весняночка» (керівник – 

Шабанова Таїсія Олександрівна) дитячої музичної школи сел. Слобожанське 

Зміївського району. 

 

Хореографічний жанр 

 

1). Зразковому аматорському хореографічному колективу  «Зоряна» (керівник 

– Пензєва Наталія Василівна) КЗ «Пономаренківський сільський клуб» Роганської 

селищної об’єднаної територіальної громади Харківського району; 

 

2). Зразковому аматорському хореографічному колективу «Веселка» 

(керівник – Богуславець Алла Дмитрівна) КУ «Дергачівський районний Будинок 

культури» Дергачівського району; 

 

3). Зразковому аматорському хореографічному колективу «Театр танцю 

”Слов`янське коло”» (керівники – Свічкар  Марія Сергіївна, Гузенко Олексій 

Сергійович) КУ «Дергачівський районний Будинок культури» Дергачівського 

району; 

 

4). Зразковому дитячому хореографічному колективу «Вікторія» (керівники – 

Міхєєва Інна Леонідівна, Бондар Анна Василівна) КУ «Чугуївський районний 

Будинок культури» Чугуївського району;  

 

5). Зразковому аматорському хореографічному колективу «Каприз» (керівник 

– Тихомірова Світлана Іванівна) КЗ «Будинок культури селища Бабаї» Харківського 

району; 

 

6). Зразковому хореографічному ансамблю танцю «Надія» (керівник – Педан 

Надія Петрівна) КЗ Богодухівської районної ради «Районний Будинок культури» 

Богодухівського району. 

 

Театральний жанр 

 

1). Зразковому аматорському театру «АРТ-КОМПАНИЯ» (керівник – 

Кузьменко Тетяна Олексіївна) КУ «Дергачівський районний Будинок культури» 

Дергачівського району; 

 

2). Зразковому театру дітей «Тимур» ім. В. Є. Сідіна (керівник – Жиляков 

Антон Сергійович) КЗК «Палац культури Основ’янського району м. Харкова». 
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Декоративно-ужитковий жанр 

 

1). Зразковому аматорському театру мод «Корона» керівник – Мусаєлян 

Кристіне Овіківна) Вільшанського сільського Будинку культури Дергачівського 

району; 

 

2). Зразковому гуртку декоративно-прикладного мистецтва за напрямком 

бісероплетіння «Бісерна флористика» (керівник – Орищенко Анастасія 

Олександрівна) клубного закладу сел. Буди Харківського району. 

 

4. Підтвердити звання «народний аматорський колектив»: 

 

Вокальний жанр 

 

1). Народному вокальному ансамблю «Мрія» (керівник – Кириченко  

Олександр Сергійович) КЗ «Пономаренківський сільський клуб» Роганської 

селищної об’єднаної територіальної громади Харківського району;  

 

2). Народному вокальному ансамблю «Зоряни» (керівник – Бєсєда Юрій 

Володимирович) КУ «Шевченківський районний Будинок культури» 

Шевченківського району; 

 

3). Народному вокально-інструментальному ансамблю «Сузір’я» (керівники – 

Олександрович Євген Стефанович, Панасюк Олег  Іванович) Елітнянського Будинку 

культури Харківського району; 

 

4). Народному естрадно–вокальному колективу «Мультитрек» (керівник – 

Пак Леонід Павлович) КУ «Чугуївський районний Будинок культури» Чугуївського 

району;  

 

5). Народному вокально-естрадному гурту «Антракт» (керівник –Колісник 

Інна Володимирівна) Новоосинівського сільського Будинку культури Куп’янського 

району; 

 

6). Народному хору «Українська пісня» (керівник – Криворучко Лідія 

Олександрівна) КЗ Богодухівської районної ради «Районний Будинок культури» 

Богодухівського району. 

 

Театральний жанр 

 

1). Народному театру «Фокус» (керівник – Гребенюк Анатолій Миколайович) 

Елітнянського Будинку культури Харківського району.  

 

 
                                                                           6 

 

5. Перенести дату творчого звіту на друге півріччя 2019 рік 

 

У зв’язку з неповною відповідністю нормативам діяльності атестованого 

колективу та продемонстрованої звітної програми критеріям оцінювання, а також з 

огляду на встановлений недостатній рівень підготовленості до  присвоєння 

(підтвердження) почесного звання «народний (зразковий) аматорський колектив 

(студію)» згідно Положення подовжити репетиційний період і перенести дату 

звітного концерту на друге півріччя 2019 р. з нагоди: 

 

5.1. Присвоєння звання «зразковий аматорський колектив»: 

 

Вокальний жанр 

 

1). Вокальному ансамблю «Яскраві перлини» (керівник – Моісеєнко Катерина 

Юріївна) КЗ «Будинок культури селища Бабаї» Харківського району. 

 

Театральний жанр 

 

1). Театральному колективу «Маска» (керівник – Полупан Наталія 

Анатоліївна) Зміївський районного Будинку культури Зміївського району. 

 

5.2. Присвоєння звання «народний аматорський колектив»: 

 

Фольклорний жанр 

 

1). Фольклорному гурту «Чорнобривці» (керівник – Мізюрко Надія 

Романівна) Дар-Надеждинського сільського клубу Сахновщинського району. 

 

5.3. Підтвердження звання «народний аматорський колектив»: 

 

Фольклорний жанр 

 

1). Народному фольклорно-етнографічному гурту «Мельничани» (керівник – 

Губський Микола Михайлович) Валківського районного народного дому «Іскра» 

Валківського району; 

 

2). Народному фольклорному колективу «Малинова  криниця» (керівник – 

Янкова Ольга Григорівна) Малинівського селищного Будинку культури 

Малинівської селищної об’єднаної територіальної громади Чугуївського району; 

 

3). Народному фольклорному гурту «Берегиня» (керівник – Кальдарас Руслан  

Вікторович) Писарівського сільського Будинку культури Золочівського району. 
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6. Перейменувати колектив 

 

У зв’язку зі зміною керівництва, запровадженням нового формату 

постановчо-виконавської роботи та концепції художньо-естетичної діяльності 

затвердити нову назву існуючим аматорським творчим колективам:  

 

1). Зразковому аматорському колективу «Театр мод «Корона» (керівник – 

Мусаєлян Кристіне Овіківна) Вільшанського сільського Будинку культури 

Дергачівського району – «Зразкова аматорська студія декоративно-прикладного 

мистецтва «Театр мод „Корона”». 

 

7. Департаменту культури Харківської міської ради (С. БАБИЦЬКА) та 

Обласному організаційно-методичному центру культури і мистецтва              

(Л. Г. ОМЕЛЬЧЕНКО): 

 

  -  узгодити графіки творчих звітів на присвоєння (підтвердження) почесного 

звання «народний (зразковий) аматорський колектив (студія)»  на  друге півріччя 

2019 рік; 

- надати методичну та практичну допомогу керівникам аматорських 

колективів у період підготовки до чергових атестацій.  

  

 

Голова колегії,  начальник  

Управління  культури і туризму                         О. ЯЦИНА 

 

 

Секретар колегії                                                                         О. КОСТІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ольга Левенко 

 

 


