Рішення
колегії Управління культури і туризму
Харківської обласної державної адміністрації
Про присвоєння та підтвердження творчим колективам почесного
звання «народний (зразковий) аматорський колектив (студія)»
за період з червня по листопад 2017 р.
від 29 листопада 2017 р № 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
(зі змінами), підпункту 13 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 (зі змінами), обласною
атестаційною комісією з червня по листопад 2017 року проведено атестації
аматорських колективів Харківської області та м. Харків.
Колегія відзначає, що закладами і органами культури області протягом
червня – листопада 2017 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 культури і туризму в 13 районах: Балаклійському,
Богодухівському, Валківському, Великобурлуцькому, Вовчанському,
Дергачівському,
Красноградському,
Краснокутському,
Лозівському,
Нововодолазькому, Первомайському, Сахновщинському, Харківському та 5
містах: Ізюмі, Лозовій, Первомайському, Харкові, Чугуєві.
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 42 аматорських колективів, атестація яких була
запланована на період з червня 2017 р., обласна атестаційна комісія
рекомендує :
- 5 колективам присвоїти звання «зразковий»;
- 6 колективам присвоїти звання «народний»;
- 3 колективам підтвердити звання «зразковий»;
- 16 колективам підтвердити звання «народний»;
- 10 колективам перенести дату проведення творчого звіту з нагоди:
1 – присвоєння звання «зразковий»,
2 – присвоєння звання «народний»;
3 – підтвердження звання «зразковий»;

4 – підтвердження звання «народний»;
2 колективи позбавити звання.
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 Управління культури і туризму Харківської
обласної державної адміністрації вирішила:
1. Підтвердити звання «народний аматорський колектив»:
1. Вокальному ансамблю «Чисте джерело» (керівник – Тарасовський
Олександр Миколайович) Рокитненського сільського Будинку культури
Нововодолазького району;
2. Фольклорному вокальному ансамблю «Лозовенчанка» (керівник
Григора Віра Стефанівна) Лозовенківського сільського Будинку культури
Балаклійського району;
3. Вокальному колективу «Слобожаночка» (керівник – Єременко
Людмила Валеріївна) Пархомівського сільського Будинку культури №2
Краснокутського району;
4. Вокальний колектив «Талісман» (керівник – Касяненко Анна
Миколаївна) Мурафського сільського Будинку культури Краснокутського
району;
5. Українському народному хору «Заспів» (керівник – Савенко
Геннадій Якович) Палацу культури м. Лозова;
6. Вокальному ансамблю «Вишенька» (керівник – Брехунцов Сергій
Миколайович) Вовчансько-хутірського сільського Будинку культури
Вовчанського району;
7. Вокально-інструментальному гурту «Под дождем» (керівник –
Дигало Олександр Володимирович) Козачолопанського сільського Будинку
культури Дергачівського району;
8. Ансамблю народного танцю «Закаблуки» (керівник – Ковалівська
Олена Іванівна) Харківського вищого коледжу мистецтв;
9. Хору української пісні «Дзвінкоголосі слобожани» (керівник – Тібор
Андрій Павлович) Благодатненської та Олександрівської територіальних
громад Валківського району;
10. Гурту народної пісні «Весела Слобода» (керівник – Шерстюк Тетяна
Андріївна) РКЗ «Балаклійський РБК» Балаклійського району;
11. Театральному колективу «Промінь» (керівник – Оробченко
Людмила Олександрівна) Будинку культури «Дніпро» смт. Краснопавлівка
Лозівського району;
12. Аматорському хору ветеранів війни та праці (художній керівник –
Жилкіна О.І.) Комунального закладу культури «Палац культури
Основ’янського району м. Харкова»;

13. Фольклорному ансамблю «Шарівчанка» (керівник – Субота
Олександр Петрович) Шарівського селищного Будинку культури
Богодухівського району;
14. Аматорському ансамблю танцю «Буревісник» (керівник –
Тюрне К.В.) Будинку культури Індустріального району Відділу культури по
Індустріальному району Департаменту культури Харківської міської ради;
15. Аматорському ансамблю української народної пісні «Рідна пісня»
(художній керівник – Роман Н.М.) Комунального закладу культури «Центр
культури Київського району»;
16. Аматорському українському хору «Світанок» (художній керівник –
Салевич В.М.) Комунального закладу культури «Палац культури
Основ’янського району м.Харкова».
2. Підтвердити звання «зразковий аматорський колектив»:
1. Танцювальному колективу «Крапелька» (керівник – Пилипенко Ірина
Миколаївна) КЗ «Красноградський РБК» Красноградського району;
2. Театру мод «Belle» (керівник – Уманець Юлія Анатоліївна) дитячого
клубу «Орлятко» смт. Солоницівка Дергачівського району;
3. Хореографічному колективу «Капітошки» (керівник – Авраменко
Тетяна Вікторівна) КУ «Дергачівський РБК» Дергачівського району.
3. Присвоїти звання «зразковий аматорський колектив»:
1. Дитячому театральному колективі «Ніка» (керівник – Захаржевська
Вікторія Анатоліївна) Богодухівської районної ради «Районний Будинок
культури» Богодухівського району;
2. Хореографічному колективу «Грація» (керівник – Кот Наталія
Вячеславівна) Елітнянського селищного Будинку культури Харківського
району;
3. Хореографічному колективу «Слов’яночка» (керівник – Сула Юлія
Анатоліївна) КЗ «Великобурлуцький РБК» Великобурлуцького району;
4. Хореографічному колективу «Let`s dance» (керівник – Меркушева
Ганна Володимирівна) Веселівського сільського Будинку культури
Харківського району;
5. Вокальному ансамблю «Камертон» (керівник – Южакова Олена
Олександрівна) КУ «Культурний центр ІМІДЖ» м. Чугуїв.
4.Присвоїти звання «народний аматорський колектив»:
1. Естрадно – духовому оркестру (керівник – Рабцун Таїсія Андріївна,
художній керівник – Болдінов Олександр Володимирович) КУ «Культурний
центр ІМІДЖ» м. Чугуїв;
2. Фольклорному ансамблю «Берегиня» (керівник – РозторгуєваБезпала Вікторія Анатоліївна) КЗ «Нововодолазький РБК» Нововодолазького
району;

3. Хору «Основа» (керівник – Кобзєв Сергій Сергійович) Харківського
вищого коледжу мистецтв;
4. Фольклористичному гурту «Слобожаночка» (керівник – Шишкіна
Олена Анатоліївна) Харківського вищого коледжу мистецтв;
5. Чоловічому вокальному гурту «Явір» (керівник – Крейдун Анатолій
Миколайович) Лебедівського сільського Будинку культури Сахновщинського
району;
6. Вокальний ансамбль «Гармонія» (керівник - Кобзєва Олена
Олексіївна) Харківського вищого коледжу мистецтв.
5. Перенести дату творчого звіту на 2018 рік з нагоди:
5.1. Присвоєння звання «зразковий аматорський колектив»:
1. Танцювальний колектив «Гротеск» (керівник – В’юнник Наталія
Олександрівна) Козіївського сільського Будинку культури Красноградського
району в зв’язку з тимчасовим припиненням процедури підготовки до
атестації за особистим проханням керівника.
5.2. Присвоєння звання «народний аматорський колектив»:
1. Вокальному колективу «Всесвятські переспіви» (керівник – Рисована
Лідія Аркадіївна) Старомерчицького селищного Будинку культури
Валківського району в зв’язку з тимчасовою (до кінця поточного року)
відсутністю штатної одиниці «Керівник аматорського колективу» в штатному
розкладі Старомерчицького СБК;
2. Вокальному колективу «Обрій» (керівник – Білець Ірина Сергіївна)
РКЗ «Балаклійський РБК» Балаклійського району в зв’язку з неповною
відповідністю продемонстрованої звітної програми критеріям оцінювання
згідно Положення про присвоєння (підтвердження) звання «народний
(зразковий) аматорський колектив (студія)».
5.3. Підтвердження звання «народний аматорський колектив»:
1. Народному театральному колективу «Українська мініатюра» (керівник
– Клименко Зінаїда Іванівна) Писарівського сільського Будинку культури
Золочівського району в зв’язку зі зміною керівника;
2. Народному театру пісні «Алые паруса» (керівник – Гузенко Олеся
Іванівна) КУ «Дергачівський районний Будинок культури» Дергачівського
району в зв’язку зі зміною керівника та оновленням основного складу
учасників колективу;
3. Народному театральному колективу (керівник – Чорний Володимир
Іванович) КЗ «Шевченківський РБК» Шевченківського району в зв’язку з
відсутністю керівника;

4. Театру естрадної пісні «Сім нот» (керівник – Дворнікова Карина
Масимівна) РКЗ «Балаклійський РБК» Балаклійського району в зв’язку з
недостатньою підготовленістю до звітного концерту.
5.4. Підтвердження звання «зразковий аматорський колектив»:
1. Зразковому колективу естрадно-спортивного танцю «Комплімент»
дитячого клубу «Орлятко» смт. Солоницівка (керівник – Андрійча Яна
Юріївна) Дергачівського району в зв’язку з відсутністю постійно діючого
керівника;
2. Зразковому
дитячому
вокально-хореографічному
ансамблю
«Візерунок» (керівник – Бєсєда Юрій Володимирович) КУ «Чугуївський
РБК» Чугуївського району в зв’язку з недостатньою підготовленістю до
звітного концерту;
3. Зразковому хореографічному колективу «Імідж-клас» (керівники –
Біляга Олеся Миколаївна, Ільгова Наталія Костянтинівна) Палацу культури
«Залізничник» м. Ізюм в зв’язку з недостатньою підготовленістю до звітного
концерту.
6. Позбавити почесного звання
Вважати розформованим, отже – автоматично позбавленим почесного
звання «народний аматорський колектив»:
1. Народний фольклорний колектив «Слобожани» (керівник – Довгаль
Людмила Демянівна) Чкалівського селищного Будинку культури
Чугуївського району (Чкалівської об’єднаної територіальної громади) в
зв’язку з припиненням систематичної творчої діяльності, відсутністю
постійно діючого керівника і низьким кількісним показником відносно
складу учасників;
2. Народний фольклорний ансамбль «Берізка» (керівники – Шепелевич
Ольга Іванівна, Челомбитько Олександр Васильович) Гетьманівського
сільського Будинку культури Шевченківського району в зв’язку
з припиненням систематичної творчої діяльності, відсутністю постійно
діючого керівника, повним оновленням основного складу учасників
колективу і зміною напрямку художньо-мистецької творчості (інтерес до
суто вокального мистецтва переважає над етнографічно- фольклористичними
реконструкціями).
6. Департаменту
культури
Харківської
міської
ради
(С. І. 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
2018 рік;
- надати методичну та практичну допомогу керівникам аматорських
колективів у період підготовки до чергових атестацій.

7. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на начальника
відділу соціокультурного розвитку, мистецтв та навчальних закладів
Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
О.М. Левенко.
Голова колегії,
начальник Управління
культури і туризму

О. А. Яцина

Секретар колегії

О. О. Костін

