
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

18.12.2020 Харків № 151   

 

Про підсумки проведення 

обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Новорічна композиція» 
 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 28.11.2019 № 1489, плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2020 рік, 

ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді від 09.11.2020 № 236 «Щодо проведення Всеукраїнського конкурсу 

«Новорічна композиція», лист Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» від 18.11.2020 № 363 «Щодо 

проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Новорічна 

композиція», ураховуючи постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширення на території України 

коронавірусу COVID-19», від  22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 

зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», із  07 по 11 грудня 2020 року 

проведено в онлайн форматі обласний етап Всеукраїнського конкурсу  

«Новорічна композиція» (далі – Конкурс «Новорічна композиція»). 

Захід проводився з метою пропаганди серед молоді бережливого 

ставлення до природи, розвитку творчої ініціативи та пізнавальної діяльності, 

сприяння розвитку флористичного мистецтва в Україні. 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. ВИЗНАЧИТИ переможців обласного етапу Конкурсу «Новорічна 

композиція» (додаток 1). 

2. ВІДЗНАЧИТИ переможців обласного етапу Конкурсу «Новорічна 

композиція грамотою Комунального закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості». 

3. ВИЗНАЧИТИ учасників обласного етапу Конкурсу «Новорічна 

композиція», які показали змістовну роботу та брали активну участь у  

конкурсі (додаток 2). 
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4. ВІДЗНАЧИТИ учасників обласного етапу Конкурсу «Новорічна 

композиція», які показали змістовну роботу та брали активну участь у 

конкурсі, грамотою Комунального закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» за активну участь у конкурсі. 

5. Довести інформацію про результати проведення обласного етапу 

Конкурсу «Новорічна композиція» до відома керівників закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти Харківської області (додаток 3). 

6. КОНТРОЛЬ за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ. 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

 

З наказом ознайомлені:  

Курукіна Т.І. 
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Додаток 1  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 18.12.2020  № 151 
 

Список переможців  
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу  

«Новорічна композиція» 
 

Номінація «Новорічний подарунок» 
 

БАКАЙ Дар’я -  вихованка гуртка «Виготовлення іграшок-
сувенірів» Барвінківського Будинку 
творчості дітей та юнацтва Барвінківської 
районної ради Харківської області 
(керівник – БОРЩОВА Г.І.) 

ГРИЦЕНКО Єлізавета -  вихованка гуртка «Народна творчість» 
Сахновщинської станції юних 
натуралістів Сахновщинської районної 
ради Харківської області (керівник – 
МАСТЕРСЬКИХ Н.Л.) 

ЗАЇКА Маргарита -  вихованка гуртка «Флористика та 

фітодизайн інтер’єру» Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» (керівник 

– ПУЗЄЄВА С.М.) 
ВАСИЛЬЧЕНКО Єва -  вихованка гуртка «Флористика та 

фітодизайн інтер’єру» Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» (керівник 

– ПУЗЄЄВА С.М.) 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Мишель -  вихованка гуртка «Юні квітникарі» 

Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» (керівник –  

МАЛІЧЕНКО О.О.) 
 

Номінація «Стилізована ялинка» 
БОНДАРЕНКО Мирослава -  вихованка Комунального закладу 

«Козачолопанський ліцей» Дергачівської 

районної ради Харківської області                

(керівник –КОЗЛЕНКО О.В.) 
СВІРІДОВА Ірина -  учениця  6 класу Шебелинської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Балаклійської районної ради Харківської 

області  (керівник – ГУСАКОВА Л.А.) 
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БАЄВА Карина -  учениця  6 класу Шебелинської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Балаклійської районної ради Харківської 

області  (керівник – ГУСАКОВА Л.А.) 
КРАВЧЕНКО Вікторія -  вихованка гуртка «Флористика та живопис» 

Барвінківського Будинку творчості дітей та 
юнацтва Барвінківської районної ради 
Харківської області (керівник – ДЗЮБА 
С.В.) 

САРУХАНЯН Жужуна -  вихованка гуртка «Студія образотворчого 
мистецтва» Комунальної установи 
«Вовчанський будинок дитячої та юнацької 
творчості» Вовчанської районної ради 
Харківської області (керівник – 
ФЕРДЖУЛЯН О.П.) 

САЛМАНОВА Ангеліна -  вихованка гуртка «Флористика та 

фітодизайн інтер’єру» Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» (керівник – 

ПУЗЄЄВА С.М.) 
ХРЕШКОВ Денис, 
ПОЖИДАЄВА Дар’я 

-  учні 5 класу, вихованці гуртка 

«Образотворче мистецтво» комунального 

закладу «Харківська санаторна школа  

№ 9» Харківської обласної ради (керівник – 

ДОЛЖЕНКО І.В.) 
БІЛОБАБКО Костянтин, 
БОНДАРЄВА Кіра, 
ХОРЕШКОВА Єва, 
ПЕРЕВІЗНА Аліна, 

-  учні 3-Б класу комунального закладу 

«Харківська санаторна школа  

№ 9» Харківської обласної ради (керівники 

– БУЛАТНІКОВА Н.М., ТРАПЕЗНІКОВА 

Л.О.) 

 

Номінація «Новорічний віночок» 

 

ЗАЛИВАЦЬКА Світлана -  вихованка Борівського будинку дитячої 
та юнацької творчості Борівської 
районної ради Харківської області 
(керівник – КІСОВА Л.Л.) 

ВРОМАНОВА Валерія -  вихованка Борівського будинку дитячої 
та юнацької творчості Борівської 
районної ради Харківської області 
(керівник – СКЛЯРОВА М.М.) 
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ЛИТВИН Анна -  учениця Піщанського навчально-
виховного комплексу «заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів-заклад 
дошкільної освіти» Красноградської 
районної ради Харківської області 
(керівник – ЗОЛОТАРЬОВА О.В.) 

ВАХОВСЬКА Євгенія -  вихованка гуртка «Юні квітникарі» 
Комунального закладу «Харківський 
обласний Палац дитячої та юнацької 
творчості» (керівник – МАЛІЧЕНКО 
О.О.) 

МАЗАЄВА Арина -  вихованка гуртка «Флористика та 
фітодизайн інтер’єру» еколого-
натуралістичного відділу Комунального 
закладу «Харківський обласний Палац 
дитячої та юнацької творчості» (керівник 
– ПУЗЄЄВА С.М.) 

 

Номінація «Новорічна композиція» 
 

МАСЛІЙ Владислав  -  вихованець гуртка «Декоративно-ужиткове 

мистецтво» Дергачівського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Дергачівської районної ради 

Харківської області (керівник – МАСЛІЙ С.В.) 

ПРОДІУС Микита 
ГРИЩУК Нікіта 

-  вихованці Комунального закладу «Балаклійська 

спеціальна школа» Харківської обласної ради 

(керівники – ЛИСАК Н.В., НЕЧИТАЙЛО Т.М.) 

СОХАНЬ Катерина -  вихованка гуртка «Флористика та фітодизайн 

інтер’єру» еколого-натуралістичного відділу 

Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» (керівник 

– ПУЗЄЄВА С.М.) 

ГАЛЕТА Марія,  
ПОСПЄЛОВА Поліна 

-  учениці 4 класу комунального закладу 

«Харківська санаторна школа № 9» Харківської 

обласної ради (керівники – КУЛІШ І.О., 

ДЕТИНИЧ Н.В.) 

ТІТОВ Кирило -  учень Куп’янського навчально-виховного 

комплексу № 2 Куп’янської міської ради 

Харківської області (керівник –  

МОРОЗ Т.С.) 
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РИЖИХ Марія -  вихованка гуртка «Флористика та фітодизайн 

інтер’єру» еколого-натуралістичного відділу 

Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» (керівник 

– ПУЗЄЄВА С.М.) 

СОКОЛОВСЬКА Кетіно -  вихованка гуртка «Флористика та фітодизайн 

інтер’єру» еколого-натуралістичного відділу 

Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» (керівник 

– ПУЗЄЄВА С.М.) 

ДЛУЖИНСЬКА 
Варвара 

-  вихованка гуртка «Флористика та фітодизайн 
інтер’єру» еколого-натуралістичного відділу 
Комунального закладу «Харківський обласний 
Палац дитячої та юнацької творчості» (керівник 
– ПУЗЄЄВА С.М.) 

МИХАЙЛОВА Марія -  вихованка гуртка «Юні квітникарі» 
Комунального закладу «Харківський обласний 
Палац дитячої та юнацької творчості» (керівник 
– МАЛІЧЕНКО О.О. 

Номінація «Сюжетна композиція» 
 

КЛИМЕНКО Анастасія -  вихованка гуртка «Писанкарство» Комунального 

закладу  «Золочівський будинок дитячої та 

юнацької творчості» Золочівської селищної ради 

Харківської області (керівник –  

КОРОТЕНКО Л.Є.) 

ОКУНЬКОВА Аріна -  вихованка гуртка «Флористика та фітодизайн 

інтер’єру» еколого-натуралістичного відділу 

Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» (керівник 

– ПУЗЄЄВА С.М.) 

КЛИМЕНКО Анастасія -  вихованка гуртка «Флористика та фітодизайн 

інтер’єру» еколого-натуралістичного відділу 

Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» (керівник 

– ПУЗЄЄВА С.М.) 

КОСТЕНКО Любава -  вихованка гуртка «Юні квітникарі» 

Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» (керівник 

– МАЛІЧЕНКО О.О.) 
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МАРЧЕНКО Кіра,  
ЩАНОВА  Дар’я 

-  учениці 7-А класу, вихованки гуртка 

«Образотворче мистецтво» комунального 

закладу «Харківська санаторна школа  

№ 9» Харківської обласної ради (керівник – 

ДОЛЖЕНКО І.В.) 

 

Номінація «Флористична новорічна картина чи колаж» 
 

СЕМЕНОВА Анастасія -  вихованка гуртка «Флористика та фітодизайн 

інтер’єру» еколого-натуралістичного відділу 

Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» (керівник 

– ПУЗЄЄВА С.М.) 

ДРАЖЕНКО Олександра  вихованка гуртка «Флористика та фітодизайн 

інтер’єру» еколого-натуралістичного відділу 

Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» (керівник 

– ПУЗЄЄВА С.М.) 

ЛИТОВЧЕНКО Ілона  вихованка гуртка «Флористика та фітодизайн 

інтер’єру» еколого-натуралістичного відділу 

Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» (керівник 

– ПУЗЄЄВА С.М.) 

АВАД Діана -  вихованка гуртка «Флористика та фітодизайн 
інтер’єру» еколого-натуралістичного відділу 
Комунального закладу «Харківський обласний 
Палац дитячої та юнацької творчості» (керівник 
– ПУЗЄЄВА С.М.) 

ГУРСЬКА Вероніка -  вихованка гуртка «Юні квітникарі» 
Комунального закладу «Харківський обласний 
Палац дитячої та юнацької творчості» (керівник 
– МАЛІЧЕНКО О.О.) 

ЗЕЛЕНІНА Анастасія -  вихованка гуртка «Юні квітникарі» Комунального 
закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості» (керівник –  
МАЛІЧЕНКО О.О) 

Напрям «Новорічний букет» 

КАЛАШНИК Марина -  вихованка гуртка «Жар-птиця» Дергачівського 
Будинку дитячої та юнацької творчості 
Дергачівської районної ради Харківської області 
(керівник – ГУЖВА А.О.) 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 2  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від  18.12.2020  № 151 
 
 

Список активних учасників 
 обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція» 

 

№ 

з/п Учасники Заклад освіти Керівник 

1. КОВАЛЕВСЬК

А Ольга 

Барвінківський Будинок творчості 

дітей та юнацтва Барвінківської 

районної ради Харківської області 

ДЗЮБА С.В. 

2. ПЕЧЕНИЙ 

Анатолій 

 Борівський будинок дитячої та 

юнацької творчості Борівської 

районної ради Харківської області  

КІСОВА Л.Л. 

3. БУДНІК 

Анастасія 

 Борівський будинок дитячої та 

юнацької творчості Борівської 

районної ради Харківської області  

КІСОВА Л.Л. 

4. КОЛОМІЄЦЬ 

Дарина 

Комунальний заклад                 

«Старомерчицький ліцей» 

Валківської  районної ради 

Харківської області 

КОТЕЛЕВЕЦЬ 

Л.М. 

5.  ХВОРОСТ 

Софія 

Комунальний заклад                 

«Шарівський ліцей» Валківської  

районної ради Харківської області 

КАРПЕНКО В.О. 

6. БУТ Марія  Комунальний заклад 

«Зачепилівський будинок дитячої 

та юнацької творчості» 

Зачепилівської селищної ради 

Зачепилівського району 

Харківської області 

БЕСЧАСНА В.Я. 

7. Колектив учнів  

3 класу 

Веселівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Балаклійської 

районної ради Харківської області  

ГРИЩЕНКО 

Ю.М. 

8. Гурток 

«Декоративно-

ужиткове 

мистецтво» 

Ізюмський центр дитячої та 

юнацької творчості Ізюмської 

міської ради Харківської області 

ІВАНОВА Ганна 

 

9. 

 

ЗЕЛЕНСЬКА 

Вікторія 

 

Дворічанський Центр дитячої та 

юнацької творчості Дворічанської 

районної ради Харківської області 

 

ДЗЮБА О. 

 

 

 

10. РАДЧЕНКО 

Олег 

Комунальний заклад 

«Балаклійська спеціальна школа» 

ЯРОВА І.Б. 
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БРАЖКА Іван Харківської обласної ради 

11. САЛЬНИК 

Кирило 

Гусарівський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітній заклад 

І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Балаклійської 

районної ради Харківської області 

САЛЬНИК І.А. 

12. СИДОРЕНКО 

Крістіна 

Комунальний заклад «Борщівська 

гімназія Балаклійської районної 

ради Харківської області» 

ЧИЧЕЛЬНИК 

Л.В. 

13. МЕРЕЖКО 

Максим 

Комунальний заклад 

«Циркунівський ліцей 

Циркунівської сільської ради 

Харківської області» 

ПАВЛИК К.Ю. 

14. ВЛАСЕНКО 

Ярослав 

Комунальний заклад «Русько-

Тишківський ліцей Циркунівської 

сільської ради Харківської 

області» 

ЛЮБИМЕНКО 

А.В. 

15. ГУРИН Даніїл Новоселівський навчально-

виховний комплекс 

(загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів –дошкільний навчальний 

заклад) Нововодолазької селищної 

ради Харківської області 

ЖИВОТЧЕНКО 

Л.А. 

16. ПИРОЖЕНКО 

Софія 

ТЕРЕЩЕНКО 

Поліна 

Нововодолазький будинок дитячої 

та юнацької творчості 

Нововодолазької селищної ради 

Харківської області 

ЦАЦЬКА О.М. 

17. БОНДАРЕНКО 

Світлана 

Чугуївський центр туризму  та 

краєзнавства Чугуївської міської 

ради Харківської області 

ЛОГАЧОВА Н.В. 

18. ПРИСТУПА 

Валерія 

Сахновщинська станція юних 

натуралістів Сахновщинської 

районної ради Харківської області 

БУДАЄВА Н.С. 

19. ОЛЕНЧЕНКО 

Вероніка 

Комунальний заклад «Центр 

позашкільної освіти «Вектор» 

Харківської міської ради» 

РАДУЄВ Ю.П. 

20. ЩЕРБАТА 

Вікторія 

Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської 

міської ради Харківської області 

ДАНИЛЬЧЕНКО 

Н.Ю. 

21. РУБАН 

Анастасія 

Первомайський будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської 

міської ради Харківської області 

ЛЄБЄДЄВА В.В. 

22. ЛЕБЕДЕНКО 

Владислав 

Комунальний заклад «Харківська 

спеціальна школа № 5» 

Харківської обласної ради 

ЛУПАНДІНА 

В.М. 
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23. САДОВНИЧИЙ 

Денис 

Комунальний заклад «Харківська 

спеціальна школа № 5» 

Харківської обласної ради 

ЛУПАНДІНА 

В.М. 

24. КЛІЦЕНКО 

Ангеліна 

Комунальний заклад 

«Скрипаївська загальноосвітня 

школа  І-ІІІ ступенів імені Героя 

Радянського Союзу Миколи 

Федоровича Паська Зміївської 

районної ради Харківської 

області» 

КУРИЛО Н.В. 

25. ОВЧАРЕНКО 

Вікторія 

Красноградський районний центр 

позашкільної освіти 

Красноградської районної ради 

Харківської області 

БУРЛАЄНКО 

О.М. 

26. ЗАБІРКО Веста Красноградський районний центр 

позашкільної освіти 

Красноградської районної ради 

Харківської області 

ІВАНОВА А.Д. 

27. ПАВЛОВА 

Поліна 

Комунальний заклад «Станція 

юних техніків № 3 Харківської 

міської ради» 

МОРОЗІКОВА 

О.В. 

28. КРАВЧЕНКО 

Єлизавета 

Комунальний заклад «Таранівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів імені Героїв-широнінців 

Зміївської районної ради 

Харківської області» 

ПИСЬМЕННІКО

ВА І.О. 

29. СКОЧКО Неля Комунальний заклад «Печенізький 

центр дитячої та юнацької 

творчості» Печенізької районної 

ради Харківської області 

КИЗИМ Н.В. 

30. ГАНГУР Кіра Лозівський будинок дитячої та 

юнацької творчості Лозівської 

міської ради Харківської області 

ГАНГУР Л.Л. 

31. ТОМКО 

Маргарита 

Глушківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Куп’янської 

районної ради Харківської області 

ЩИРА А.В. 

32. ГУЛІЄНКО 

Андрій 

Комунальний заклад «Утківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Мереф’янської міської 

ради Харківської області 

ГОНЧАРЕНКО 

Н.В. 

33. ОГУРЕВИЧ 

Анастасія 

Куп’янський навчально-виховний 

комплекс № 2 Куп’янської міської 

ради Харківської області 

ГОРЮН Т.О. 

34. СУЗАНІВСЬКА 

Ніка 

Чугуївський будинок дитячої та 

юнацької творчості Чугуївської 

ПРОХОРОВА 

Т.В. 
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міської ради Харківської області 

35. БАКАНОВА 

Олена 

Комунальний заклад 

«Краснопавлівський ліцей» 

Лозівської районної ради 

Харківської області 

САЧУК С.М. 

36. ЗАТОЛОКІН 

Арсеній 

Зміївський ліцей №1 імені двічі 

Героя Радянського Союзу З.К. 

Слюсаренка Зміївської районної 

ради Харківської області 

ОСОВА А.В. 

ДУДАРЄВА Л.І. 

37. ТРОЙНО 

Сніжана 

Районний центр дитячої та 

юнацької творчості Харківської 

районної ради Харківської області 

ІГНАТЮК Т.П. 

38. Зразковий 

гурток 

образотворчого 

мистецтва 

«Студія 

Відродження» 

Районний центр дитячої та 

юнацької творчості Харківської 

районної ради Харківської області 

УДОВИЧЕНКО 

Н.Л. 

39. СТАДНИК Іван Комунальний заклад 

«Пісочинський ліцей «Мобіль» 

Пісочинської селищної ради 

Харківського району Харківської 

області 

РАДЧЕНКО О.М. 

40. Колектив учнів  

4 класу 

Бурбулатівської філії 

Комунального закладу  

«Близнюківський ліцей 

Близнюківської районної ради 

Харківської області» 

МАННИК І.В. 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 3  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 18.12 .2020 № 151 
 

Інформація  

про результати проведення обласного етапу  

Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція» 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 28.11.2019 № 1489, плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2020 рік, 

ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді від 09.11.2020 № 236 «Щодо проведення Всеукраїнського конкурсу 

«Новорічна композиція», лист Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» від 18.11.2020 № 363 «Щодо 

проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Новорічна 

композиція», ураховуючи постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширення на території України 

коронавірусу COVID-19», від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 

зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», із 07 по 11 грудня 2020 року 

проведено в онлайн форматі обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

«Новорічна композиція». 

Захід проводився з метою пропаганди серед молоді бережливого 

ставлення до природи, розвитку творчої ініціативи та пізнавальної діяльності, 

сприяння розвитку флористичного мистецтва в Україні. 

В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція» 

взяли участь вихованці закладів позашкільної освіти, учні закладів загальної 

середньої освіти та закладів освіти обласного підпорядкування із 30 районів 

(міст) області, а також 11-ти об’єднаних територіальних громад. 

Для участі в обласному (заочному) етапі конкурсу приймалися роботи, 

виконані в довільній формі (флористична техніка виконання робіт) за такими 

номінаціями: стилізована ялинка; новорічний букет; новорічна композиція; 

новорічний вінок; сюжетна композиція; флористична новорічна картина чи 

колаж; новорічний подарунок. Всього було представлено 480 робіт. 

Журі відзначило високий рівень виконання авторських робіт 

вихованцями Барвінківського Будинку творчості дітей та юнацтва 

Барвінківської районної ради Харківської області, Сахновщинської станції 

юних натуралістів Сахновщинської районної ради Харківської області, 

Борівського будинку дитячої та юнацької творчості Борівської районної ради 

Харківської області, Комунального закладу «Козачолопанський ліцей» 

Дергачівської районної ради Харківської області, Дергачівського Будинку 
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дитячої та юнацької творчості Дергачівської районної ради Харківської 

області, Шебелинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Балаклійської 

районної ради Харківської області, Комунального закладу «Золочівський 

будинок дитячої та юнацької творчості» Золочівської селищної ради 

Харківської області, Куп’янського навчально-виховного комплексу № 2 

Куп’янської міської ради Харківської області, Піщанського навчально-

виховного комплексу (заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - заклад 

дошкільної освіти) Красноградської районної ради Харківської області, 

Комунальної установи «Вовчанський будинок дитячої та юнацької творчості» 

Вовчанської районної ради Харківської області, Комунального закладу 

Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», Комунального 

закладу «Балаклійська спеціальна школа» Харківської обласної ради, 

комунального закладу «Харківська санаторна школа № 9» Харківської 

обласної ради. 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 


