
    
Рішення 

колегії Департаменту культури і туризму 
Харківської обласної державної адміністрації 

 
Про присвоєння та підтвердження творчим колективам почесного 

звання «народний (зразковий) аматорський колектив (студія)» 
за період з серпня по грудень 2015 р. 

 
від 28 грудня 2014 року № 5               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  
(зі змінами), 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 (зі змінами), обласною атестаційною комісією 
з серпня по грудень 2015 року проведено атестації аматорських колективів 
Харківської області. 

Колегія відзначає, що закладами і органами культури області протягом 
другого півріччя цього року продовжувалась робота з підвищення ролі 
народних аматорських колективів з 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 (містах) 
Харківської області: Борівському (Шведченко С.В.), Балаклійському 
(в.о начальника Швід С. А.), Дергачівському (Гузенко В. С.), Зміївському 
(Жидков Г.Т.), Красноградському (Мирошниченко М.І.), Харківському 
(Пономаренко В. В.), м. Куп’янськ (Лаптєв М.В.), м. Лозова  
(Рукавицина Г.С.).  

 
 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 25 аматорських колективів, атестація яких була 
запланована на період з серпня по грудень 2015 р., обласна атестаційна 
комісія рекомендує:  
 
- 4 колективам підтвердити звання «зразковий»; 
- 7 колективам підтвердити звання «народний»; 



- 8 колективам присвоїти звання «зразковий»; 
- 6 колективам присвоїти звання «народний». 

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 та зважаючи на рішення обласної 
атестаційної комісії, колегія Департаменту культури і туризму 
Харківської обласної державної адміністрації  

 
вирішила: 

 
1. Підтвердити звання «зразковий аматорський колектив»: 

 
Театральному колективу: 

 
- дитячому театру «Джерельце» Мереф’янського МБК «Овочівник» 

Харківського району; 
- театру–студії «Чудеса в решите» Пісочинського БК Харківського 

району. 
 

Хореографічному колективу: 
 

- аматорському хореографічному колективу «SMILE» Мереф’янського 
МБК Харківського району; 

- ансамблю бального і естрадного танцю «Спектр» Міського парку 
культурі і відпочинку м. Куп’янськ. 

 
2. Підтвердити звання «народний аматорський колектив»: 
 

Вокально-хоровим колективам: 
 

- хору народної пісні «Джерело» КЗ «Балаклійський РБК» Балаклійського 
району. 

 
Фольклорним колективам: 

 
- фольклорному ансамблю 

«Українські вечорниці» Піско–Радьківського СБК Борівського району; 
- фольклорному ансамблю 

«Калинонька» Лиманського СБК Зміївського району; 
- фольклорному гурту 

«Журавка» Чемужівського СБК Зміївського району; 
- фольклорному ансамблю 

«Берестяночка» Берестовеньківського СБК Красноградського району. 
 



 
Театральному колективу: 

 
- театральному колективу «Козачьолопанські перлини» 

Козачолопанського СБК Дергачівського району. 
 

Інструментальному колективу: 
 

- інструментальному 
ансамблю «Фольк–класик бенд» КУ «Дергачівський РБК» 
Дергачівського району. 

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

розвитку і пропаганди музичного і театрального мистецтва присвоїти звання 
«зразковий аматорський колектив»: 

 
- хореографічному колективу «Dance World» Мереф’янського МБК 

«Овочівник» Харківського району (керівник Слюсар Марина 
Олександрівна); 

- естрадному колективу «Шоу-театр "Xcluzity"» Пісочинського БК 
Харківського району (керівник Карпенко Олексій Олегович); 

- ансамблю бального танцю «Танго» Пісочинського БК Харківського 
району (керівник Канцедал Ігор Миколайович); 

- студії декоративно-ужиткового мистецтва «Дивосвіт» дитячого клубу 
«Орлятко» смт. Солоницівка Дергачівського району  
(керівник Пластунова Віта Валеріївна); 

- хореографічному ансамблю «Іскорка» міського Палацу культури  
м. Лозова (керівник Стряпухіна Людмила Іванівна); 

- ансамблю естрадно-спортивного танцю «Графіка» міського Палацу 
культури м. Лозова (керівник Ширінська Євгенія Михайлівна); 

- хореографічному колективу «Зоряна» Пономаренківського СК 
Харківського району (керівник Пензєва Наталія Василівна); 

- хореографічному колективу «Baby-Boom» Мереф’янського міського 
Будинку культури Харківського району (керівник Сердюк Ірина 
Володимирівна). 

 
4. Присвоїти звання «народний аматорський колектив»:  
 

- ансамблю народної пісні «Чарівна пісня» КУ «Дергачівський РБК» 
Дергачівського району (керівник Сергій Сергійович Кобзєв);  

- ансамблю бального і естрадного танцю «Спектр» Міського парку 
культурі і відпочинку м. Куп’янськ (керівник Ширяєва Світлана 
В’ячеславівна); 

- вокальному гурту «Магія» КУ «Дергачівський РБК» Дергачівського 
району (керівник Гриненко Людмила Олексіївна); 



- театральному колективу «Арт-Є» (сучасної драматургії)  
КУ «Красноградський РБК» Красноградського району (керівник 
Підберезна Тетяна Олександрівна); 

- аматорському хореографічному колективу «SMILE» Мереф’янського 
МБК Харківського району (керівник Сердюк Ірина Володимирівна); 

- театру–студії «Чудеса в решите» Пісочинського БК Харківського району 
(керівник Устинова Наталія Миколаївна). 
 

5. Обласному організаційно-методичному центру культури і 
мистецтва (Л. Г. Омельченко): 

 
- розробити графіки творчих звітів на присвоєння (підтвердження) 
почесного звання «народний» («зразковий») аматорський колектив (студія) 
на перше півріччя 2016 року; 
- надати методичну та практичну допомогу керівникам аматорських 
колективів у період підготовки до чергових атестацій.  
 

6. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника 
директора Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної 
адміністрації - начальника управління культури Плотнік Н.А. 
 
 
Голова колегії,   
Директор Департаменту   
культури і туризму            О. А. Яцина 
 
 
 
Секретар колегії         О.Г. Рудь  
 


