
            

Рішення 

колегії Департаменту культури і туризму 

Харківської обласної державної адміністрації 

 

Про присвоєння та підтвердження творчим колективам почесних звань 

«народний «зразковий» аматорський колектив» 

за період з січня по серпень 2014 р. 
 
від 24 вересня 2014 року № 3                                                                         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 13 пункту 4 Положення про Департамент культури і 

туризму Харківської обласної державної адміністрації, затвердженого 

розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 

23 жовтня 2012 року № 605, обласною атестаційною комісією з січня по 

липень 2014 року проведено атестації аматорських колективів Харківської 

області та м. Харкова. 

Колегія відзначає, що закладами і органами культури області протягом  

першого півріччя цього року продовжувалась робота з підвищення ролі 

народних аматорських колективів в організації змістовного дозвілля 

населення, розвитку творчих здібностей їх учасників, збереження та 

пропаганди національних традицій. 

На високому організаційному і творчому рівні були підготовлені творчі 

звіти відділами (секторами) культури і туризму у Балаклійському 

(Пересічанська В.І.), Дергачівському (Гузенко В.С.), Зміївському  

(Жидков Г.Т.), Красноградському (Мирошниченко М.І.), Первомайському 

(Гнатенко Л.Г.), Харківському (Пономаренко В.В.) районах, містах Лозова 

(Рукавіцина Г.С.) та Первомайський (Судженко В.В.), ОКЗ «Харківське 

училище культури» (Морозко Л.Г.). 

 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 14 аматорських колективів, атестація яких була 

запланована на період з січня по серпень 2014 р., обласна атестаційна комісія 

рекомендує : 

- 3 колективам присвоїти звання «народний» ,  

- 3 колективам присвоїти звання «зразковий», 

- 8 колективам підтвердити звання «народний», 

- 2 колективам підтвердити звання «зразковий».  

За високий рівень виконавської майстерності, велику роботу з 

пропаганди аматорського мистецтва, участь у міжнародних, всеукраїнських, 

регіональних, обласних фестивалях – конкурсах та проведені на належному 
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організаційному рівні творчі звіти та зважаючи на рішення обласної 

атестаційної комісії, колегія Департаменту культури і туризму 

Харківської обласної державної адміністрації 

 

вирішила:: 

 

1. За активну роботу із залучення і виховання дітей та підлітків, з 

розвитку і пропаганди музичного і театрального мистецтва присвоїти 

звання «зразковий аматорський колектив»: 

 

- театру мод «Belle» Солоницівського дитячого клубу «Орлятко» 

Дергачівського району (керівник Уманець Ю.А.); 

- оркестру народних інструментів дитячої школи мистецтв міста 

Первомайський (керівник Замчурина Л.В.); 

-   дитячому козачому вокально-хореографічному ансамблю» Візерунок» 

КЗ «Чугуївський районний Будинок культури» (керівник Бесіда Ю.В.). 

 

2. За досягнутий високий художній рівень і виконавську 

майстерність, активну роботу з розвитку і пропаганди  аматорського 

мистецтва присвоїти звання «народний аматорський колектив»: 
 

– оркестру народних інструментів «Реприза» КУ «Комсомольський 

селищний Палац культури» Зміївського району (керівник Біленький Г.О.); 

– ансамблю народного танцю «Закаблуки» ОКЗ «Харківське училище 

культури» (керівник Ковалівська О.І); 

– ансамблю пісні «Чисте джерело» Рокитненського сільського Будинку 

культури Нововодолазького району (художній керівник Тарасовський 

О.М., хормейстер Розторгуєва В.А.). 

 

3. Підтвердити звання «народний аматорський колектив»: 

 

Вокально-хоровим колективам: 

 

– українському  народному аматорському хору «Жайвір» молодіжного 

центру відділу культури і туризму Харківської районної державної 

адміністрації;  

– українському народному хору «Заспів» Лозівського міського Палацу 

культури; 

– ансамблю української народної пісні «Рідна пісня» КЗК «Центр культури 

Київського району» м. Харкова. 

 

Фольклорному колективу: 

 

– фольклорному ансамблю «Лозовенчанка» Лозовеньківського сільського 

Будинку культури Балаклійського району.  
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Театральним колективам: 

 

– самодіяльному народному  театру імені Леоніда Деркача Дергачівського 

районного Будинку культури;  

– народному театру «Зеркало +» Первомайського районного Будинку 

культури.  

Хореографічному колективу: 

 

–  ансамблю танцю «Зорицвіт» КЗК «Палац культури Червонозаводського 

району м. Харкова  

 

Інструментальному колективу: 

 

– оркестру народних інструментів ім. П. Васюри КЗК «Палац культури 

Червонозаводського району м. Харкова»  

 

 4. Підтвердити звання «зразковий аматорський колектив»: 

 

– дитячому зразковому танцювальному колективу «Крапелька» 

Красноградського районного Будинку культури; 

– зразковому оркестру народних інструментів КУ «Комсомольський 

селищний Палац культури» Зміївського району.  

 

 5. Департаменту культури Харківської міської ради (С.І.Бабицька) 

та Обласному організаційно-методичному центру культури і мистецтва 

(Л.Г.Омельченко) : 

– скласти графік творчих звітів на присвоєння (підтвердження) почесних 

звань «народний» («зразковий») аматорським колективам на друге півріччя 

2014 р.; 

– надати методичну та практичну допомогу керівникам аматорських 

колективів у період підготовки до чергових атестацій.  

  

 6. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на начальника 

відділу культури, мистецтв та навчальних закладів  Управління культури 

Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної 

адміністрації Н.А.Плотнік . 

 

 

Голова колегії, директор  

Департаменту культури і туризму                                                О.А. Яцина 

 

 

 

Секретар колегії                                                                                 О.О. Костін 


