
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

26.03.2021 Харків № 44 

 

Про підсумки проведення 

обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу з 

квітникарства та 

ландшафтного дизайну 

«Квітуча Україна» 

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс з квітникарства та 

ландшафтного дизайну «Квітуча Україна», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.02.2013 № 197, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.03.2013 за № 406/22938, 

Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та 

учнівською молоддю на 2021 рік (за основними напрямами позашкільної 

освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

28.11.2020 № 1452, плану роботи Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2021 рік, ураховуючи 

постанову Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 р. № 104 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з метою популяризації 

досягнень вітчизняного квітникарства та декоративного садівництва, нових 

прогресивних агротехнічних технологій, формування екологічної культури 

особистості, залучення учнівської молоді до роботи з покращення зовнішнього 

озеленення та ландшафтного дизайну територій закладів освіти із  15 по 19 

березня 2021 року проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу з 

квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна» (далі – Конкурс 

«Квітуча Україна»). 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 

 

НАКАЗУЮ:  
 

1. ВИЗНАЧИТИ переможців обласного етапу Конкурсу «Квітуча Україна» 

(додаток 1). 

2. ВІДЗНАЧИТИ переможців обласного етапу Конкурсу «Квітуча Україна» 

грамотою Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»  (додаток 1). 



3. ВИЗНАЧИТИ учасників  обласного етапу Конкурсу «Квітуча Україна», 

які брали активну участь і показали достатній рівень виконання проектів 

(додаток 2). 

4. ВІДЗНАЧИТИ учасників обласного етапу Конкурсу «Квітуча Україна», 

які брали активну участь грамотою Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» за активну участь. 

5. Довести інформацію про результати обласного етапу Конкурсу «Квітуча 

Україна» 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до наказу директора  

КЗ директора Комунального 

закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» 

від 26.03.2021 № 44 

 

Список  
переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу з квітникарства та 

ландшафтного дизайну «Квітуча Україна» 

 
І місце Колектив вихованців гуртка «Юні 

квітникарі»: ОХРИМЕНКО 
Альона, ІЛЬЧЕНКО Євгенія, 
РУДЕНКО Софія, ДУДКІНА 
Анастасія, з проєктом «Створення 
клумби тіньовитривалих рослин» 
 

-  Комунального закладу 
«Покотилівська 
станція юних 
натуралістів 
Височанської селищної 
ради Харківської 
області» (керівник – 

ЗОРЯ Г.С.)  

І місце Колектив вихованців гуртків 
«Юні квітникарі» та «Флористика 
та фітодизайн інтер’єру»: 
ГУРСЬКА Вероніка,   
КЛИМЕНКО Анастасія, 
ДРАЖЕНКО Олександра, 
ЗАГОРСЬКА Софья, з проектом 
«Мрія мого дитинства»  
 

-  Комунального закладу 
«Харківський 
обласний Палац 
дитячої та юнацької 
творчості» (керівники 
– МАЛІЧЕНКО О.О., 
ПУЗЄЄВА С.М.)  

ІІ 
місце 

Колектив вихованців гуртка 
«Фітодизайн»: ЛОМАКІН Давід, 
МІШИНА Анастасія, 
СИРОВАТСЬКА Олександра, 
КОВАЛЕВСЬКА Олеся, з 
проектом «Дивовижне мереживо 
кольору» 
  

-  Комунального закладу 
«Центр дитячої та 
юнацької творчості №4 
Харківської міської 
ради» (керівник – 
ПОЛИВАНОВА О.І.)  

ІІ 
місце 

Колектив вихованців гуртка «Юні 
квітникарі»: МЕЛЬНИК Поліна, 
ОШИШКО Милана, ЖИКУНОВ 
Андрій, МІРОШНІЧЕНКО Роман, 
 з проектом «Затишний куточок» 
 

-  Лозівської станції 
юних натуралістів 
Лозівської міської ради 
Харківської області 
(керівник – 
БОГУСЛАВСЬКА 
С.М.)  
 

 

 



 

ІІІ 
місце 

Колектив учнів 7 класу: ВІБЛА 
Анна, РОГАЧОВА Евеліна, 
ДУДИЧ Дар’я, БЄЛЯКОВА 
Альбіна, з проєктом «Квітковий 
герб» 

-  Новомажарської 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів 
Мереф’янської міської 
ради Харківської 
області (керівник – 
БЕРЕЖНА Т.В.) 
 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2  

до наказу директора  

КЗ директора Комунального 

закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» 

від 26.03.2021 № 44 

 
Список  

активних учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу з 
квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна»  

 

№ 

з/п 

Учасники Заклад освіти Керівник 

1. ЛАСКА Даніїл з 

проектом «Озеленення 

паркової території 

прилеглої до Утківського 

селищного клубу» 

Комунальний заклад «Утківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Мереф’янської 

міської ради Харківської області 

ХРУСЛОВА 

О.П. 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 3  

до наказу директора  

КЗ директора Комунального 

закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» 

від 26.03.2021 № 44 
 

Інформація  

про результати проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу з 

квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна»  

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс з квітникарства та 

ландшафтного дизайну «Квітуча Україна», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.02.2013 № 197, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.03.2013 за № 406/22938, 

Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та 

учнівською молоддю на 2021 рік (за основними напрямами позашкільної 

освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

28.11.2020 № 1452, плану роботи Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2021 рік, ураховуючи 

постанову Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 р. № 104 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з метою популяризації 

досягнень вітчизняного квітникарства та декоративного садівництва, нових 

прогресивних агротехнічних технологій, формування екологічної культури 

особистості, залучення учнівської молоді до роботи з покращення зовнішнього 

озеленення та ландшафтного дизайну територій закладів освіти із  15 по 19 

березня 2021 року проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу з 

квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна» (далі – Конкурс 

«Квітуча Україна»).  

У Конкурсі «Квітуча Україна» взяли участь команди учнів закладів 

загальної середньої освіти та вихованці закладів позашкільної освіти Лозівської 

міської станції юних натуралістів Лозівської міської ради Харківської області, 

Новоможарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської 

селищної ради Харківської області, Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості № 4 Харківської міської ради», Комунального закладу 

«Утківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Мереф’янської міської ради 

Харківської області, Комунального закладу «Покотилівська станція юних 

натуралістів» Височанської селищної ради Харківського району Харківської 

області», Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості».  



   Загалом на Конкурс «Квітуча Україна» було надано 6 проєктів. Журі 
відзначило відповідність проектів вимогам Конкурсу, органічне поєднання 
національних традицій та тенденцій сучасного квітникарства та 
ландшафтного дизайну проєктів колективів вихованців: гуртка «Юні 
квітникарі»: ОХРИМЕНКО Альона, ІЛЬЧЕНКО Євгенія, РУДЕНКО Софія, 
ДУДКІНА Анастасія, з проєктом «Створення клумби тіньовитривалих 
рослин» Комунального закладу «Покотилівська станція юних натуралістів 
Височанської селищної ради Харківської області» (керівник – ЗОРЯ Г.С.); 
гуртків «Юні квітникарі» та «Флористика та фітодизайн інтер’єру»: 
ГУРСЬКА Вероніка,   КЛИМЕНКО Анастасія,  ДРАЖЕНКО Олександра, 
ЗАГОРСЬКА Софья, з проектом «Мрія мого дитинства» Комунального 
закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» 
(керівники – МАЛІЧЕНКО О.О., ПУЗЄЄВА С.М.); гуртка «Фітодизайн»: 
ЛОМАКІН Давід, МІШИНА Анастасія, СИРОВАТСЬКА Олександра, 
КОВАЛЕВСЬКА Олеся, з проектом «Дивовижне мереживо кольору» 
Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості №4 Харківської 
міської ради» (керівник – ПОЛИВАНОВА О.І.); гуртка «Юні квітникарі»: 
МЕЛЬНИК Поліна, ОШИШКО Милана, ЖИКУНОВ Андрій, 
МІРОШНІЧЕНКО Роман, з проектом «Затишний куточок» Лозівської станції 
юних натуралістів Лозівської міської ради Харківської області (керівник – 
БОГУСЛАВСЬКА С.М.); колектив учнів 7 класу: ВІБЛА Анна, РОГАЧОВА 
Евеліна, ДУДИЧ Дар’я, БЄЛЯКОВА Альбіна, з проєктом «Квітковий герб» 
Новомажарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мереф’янської 
міської ради Харківської області (керівник – БЕРЕЖНА Т.В.). 
 
 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

 


