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 вересня по грудень 2014 р.
23 грудня 2014 р. № 4

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 вересня по
грудень 2014 року проведено атестації аматорських колективів Харківської
області.
Колегія відзначає, що закладами і органами культури області протягом
трьох 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.
На високому організаційному і творчому рівні були підготовлені творчі
звіти відділами (секторами) культури і туризму у районах: Балаклійському
(Пересічанська В.І.), Богодухівському (Волошко А.М.), Валківському
(Шевченко В.П.), Вовчанському (Гончаров А.В.), Дергачівському
(Гузенко В.С.), Краснокутському (Андрійчук Т.М.), Лозівському
(Федорчук Т.В.), Шевченківському (Стороженко В.В.), місті Первомайський
(Судженко В.В.).
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 вересня по грудень 2014 р., обласна атестаційна
комісія рекомендує :
- 3 колективам присвоїти звання «народний» ,
- 2 колективам присвоїти звання «зразковий»,
- 9 колективам підтвердити звання «народний».

За високий рівень виконавської майстерності, велику роботу з
пропаганди аматорського мистецтва, участь у міжнародних, всеукраїнських,
регіональних, обласних фестивалях – конкурсах, проведення на належному
організаційному рівні творчих звітів 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, за
розвиток і пропаганду хореографічного мистецтва присвоїти звання
«зразковий аматорський колектив»:
- ансамблю танцю «Карусель» ПК «Хімік» м. Первомайський (керівник
Андрєєва І.М.),
- хореографічному колективу «Капітошки» Дергачівського РБК (керівник
Авраменко Т.В.);
2. За досягнутий високий художній рівень і виконавську
майстерність, активну роботу з розвитку і пропаганди аматорського
мистецтва присвоїти звання «народний аматорський колектив»:
– вокальному колективу «Талісман» Мурафського СБК Краснокутського
району (керівник Касяненко А.М.);
– вокальному колективу «Слобожаночка» Пархомівського СБК
Краснокутського району (керівник Ковальчук Т.Д.);
– гурту «Под дождем» Козачолопанського СБК Дергачівського району
(керівник Дигало О.В.).
3. Підтвердити звання «народний аматорський колектив»:
Вокально-хоровим колективам:
– вокальному ансамблю «Зоряночка» Дергачівського РБК;
– вокальному колективу «Вишенька» Вовчансько-хуторського СБК
Вовчанського району;
– хору української пісні «Дзвінкоголосі слобожани» сіл Благодатне і
Олександрівка Валківського району;
– фольклорному колективу «Слобода» Русько – Лозівського СК
Дергачівського району;
– хоровому колективу ПК «Хімік» міста Первомайський;
– вокальному колективу «Шарівчанка» Шарівського СБК Богодухівського
району;
– гурту народної пісні «Весела Слобода»Балаклійського РБК.

Театральним колективам:
- народному театральному колективу Шевченківського РБК;
- народному аматорському театральному колективу «Промінь»
Краснопавлівського БК «Дніпро» Лозівського району.
4. Обласному організаційно-методичному центру культури і
мистецтва (Л.Г.Омельченко) :
– узгодити графіки творчих звітів на присвоєння (підтвердження) почесних
звань «народний» («зразковий») аматорським колективам на 2015 рік;
– надати методичну та практичну допомогу керівникам аматорських
колективів у період підготовки до чергових атестацій.
5. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на начальника
відділу культури, мистецтва та навчальних закладів управління культури
Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної
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