
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

15.12.2021 Харків № 173   

 

Про підсумки проведення 

обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Новорічна композиція» 
 

Відповідно до 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 24.11.2020 № 1452, плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2021 рік, 

ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді від 28.10.2021 № 222 «Щодо проведення Всеукраїнського конкурсу 

«Новорічна композиція», з  01 по 15 грудня 2021 року проведено  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). 

 

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. 
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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 цього наказу покласти на заступника директора 

з виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ. 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

 

З наказом ознайомлені:  

Курукіна Т.І. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 1 

до наказу директора  

Комунального закладу  

«Харківський обласний Палац  

дитячої та юнацької творчості» 

від 15.12.2021 № 173 

 
 

Список переможців  
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція» 

 
Номінація «Новорічний подарунок» 

 
СОХАНЬ Катерина -  вихованка гуртка «Флористика та 

фітодизайн інтер’єру» Комунального 
закладу «Харківський обласний Палац 
дитячої та юнацької творчості» (керівник 
– ПУЗЄЄВА С.М.) 

МАЗАЄВА Арина -  вихованка гуртка «Флористика та 

фітодизайн інтер’єру» 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.) 
 

Номінація «Стилізована ялинка» 
 

Творче учнівське об’єднання 2-
б класу  

-  Красноградського ліцею №5 
Красноградської міської ради Харківської 
області (керівник – ДЗЕХ С.Д.) 

Гурток  «Еко-стиль: 
поводження з відходами» 
 

-  Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Джерело» 

Височанської селищної ради Харківської 

області (керівник – ГЛУХОВЕЦЬКА В.В. ) 
СМИРНОВА Катерина -  вихованка Комунального закладу «Станція 

юних техніків №1» Харківської міської 

ради (керівник – СМИРНОВА О.А.) 
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МАТВІЄЦЬ  Олена -  вихованка Комунального закладу «Станція 
юних техніків №1» Харківської міської 
ради (керівник – МАТВІЄЦЬ О.Ю.) 

ПОВОЛОЦЬКА  Анастасія -  вихованка гуртка «Конструювання та 
моделювання одягу» Барвінківського 
Будинку творчості дітей та юнацтва 
Барвінківської міської територіальної 
громади Ізюмського району Харківської 
області (керівник – БОРЩОВА Г.І.) 

АВАД Діана -  вихованка гуртка «Флористика та 

фітодизайн інтер’єру» Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» (керівник – 

ПУЗЄЄВА С.М.) 
ПЕРЕДЕРІЙ Ніка -  вихованка гуртка «Юні квітникарі» 

Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» (керівник – МАЛІЧЕНКО О.О.) 

 

Номінація «Новорічний вінок» 

 

ГУЗЕВАТА  Софія -  учениця Комунального закладу 
«Крисинський ліцей» Богодухівської 
міської ради Богодухівського району 
Харківської області (керівник – 
ШЕВЧЕНКО З.М.) 

РАДЧЕНКО  Марія -  учениця 2 класу Борівської гімназії 
Шевченківської селищної ради 
Куп’янського району Харківської області 
(керівник – БЕРЕСНЕВИЧ М.М.) 

ПРОТОПОПОВА Софія -  учениця 3-б класу Красноградського 
ліцею № 4 Красноградської міської ради 
Харківської області (керівник – 
ПІДДУБНА В.О.) 

ЄРМОЛАЄВА Валерія -  учениця Комунального закладу 
«Дергачівський ліцей № 3 Дергачівської 
міської ради Харківської області   
( керівник – ІЛЬЄНКО М.М.) 

ДЯДЮШКО Іван -  учень КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«МЕРЕФ’ЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №5 ІМЕНІ 
В.Л.МІРОШНИЧЕНКА З 
ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» 
МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (керівник – 
КРАВЦОВА Т.І.) 
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СИМОНЕНКО Тетяна -  вихованка гуртка «Бісероплетіння» 
Борівського будинку дитячої та юнацької 
творчості Борівської селищної ради 
Ізюмського району Харківської області 
(керівник – СКЛЯРОВА М.М.) 

ІВАНОВ Матвій -  вихованець гуртка «Народна творчість» 
Красноградського центру позашкільної 
освіти Красноградської міської ради 
Харківської області (керівники – 
ІВАНОВА А.Д.) 

ПАВЛЮК Ангеліна -  вихованка Комунального закладу 
«Роганський ліцей Роганської селищної 
ради Харківського району Харківської 
області» (керівники – ПЕРЕВАЛОВА 
В.Г.) 

СМОЛЯРОВ Артур -  учень 8-а класу Ізюмського ліцею №1 
Ізюмської міської ради (керівник – 
ХІЛЬЧЕВСЬКА І.С.) 

МЕТЕЛКІНА Станіслава, 

МАСЛЕННІКОВА Кіра, 
ОДІНЦОВА Лілія 

-  вихованці гуртка художньої творчості 
«Веселка» Комунального закладу 
«Харківська санаторна школа №11» 
Харківської обласної ради (керівник – 
ВАСИЛЬЄВА А.Д.) 

ЗАГОРСЬКА Соф’я -  вихованка гуртка «Флористика та 
фітодизайн інтер’єру» 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.) 

 

Номінація «Новорічна композиція» 
 

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

ЦАПКО Анастасія -  вихованка гуртка «Виготовлення виробів з 

бісеру» ІЗЮМСЬКОГО ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА 

ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ІЗЮМСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ (керівник – ЦВЕТКОВА Н.С.) 
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КУХТІН Іван  -  учень 9 класу Ізюмського ліцею № 11 Ізюмської 

міської ради (керівник – МАЗУР А.М.) 

ЩЕРБАК Олександр, 
ПОСТНОВ Родіон 

-  вихованці Комунального закладу «Харківська 

спеціальна школа №8» Харківської обласної 

ради (керівник – КОСТІНА М.С.) 

БІЛЯЧЕНКО Варвара -  вихованка гуртка «Флористика та фітодизайн 

інтер’єру» Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» 

(керівник – ПУЗЄЄВА С.М.) 

ОКУНЬКОВА Аріна -  вихованка гуртка «Флористика та фітодизайн 

інтер’єру» Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» 

(керівник – ПУЗЄЄВА С.М.) 

ЗАЇКА Маргарита -  вихованка гуртка «Флористика та фітодизайн 

інтер’єру» 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.) 

Номінація «Сюжетна композиція» 
 

ВАРАКАШ Вероніка -  вихованка гуртка «Флористика та фітодизайн 

інтер’єру» Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» 

(керівник – ПУЗЄЄВА С.М.) 

КЛИМЕНКО Анастасія -  вихованка гуртка «Юні квітникарі» 

Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» (керівник 

– МАЛІЧЕНКО О.О.) 

 

 

Номінація «Флористична новорічна картина, колаж» 

 

САЛМАНОВА Ангеліна -  вихованка гуртка «Флористика та фітодизайн 

інтер’єру» Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» 

(керівник – ПУЗЄЄВА С.М.) 



 7 

ВАХОВСЬКА Євгенія  вихованка гуртка «Юні квітникарі» 

Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» (керівник 

– МАЛІЧЕНКО О.О.) 

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

ГОНЧАРОВА  Вікторія -  вихованка гуртка «Флористика та фітодизайн 
інтер’єру» Комунального закладу «Лозівська 
станція юних натуралістів» Лозівської міської 
ради Харківської області (керівник – 
ШУКАЛЮКОВА Л.В.) 

 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 1 

до наказу директора  

Комунального закладу  

«Харківський обласний Палац  

дитячої та юнацької творчості» 

від 15.12.2021 № 173 

 
Список активних учасників 

 обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція» 

 

№ 

з/п Учасники Заклад освіти Керівник 

1. РУЧКА Діана, 

вихованка гуртка 

«Виготовлення 

сувенірів» 

Комунальний заклад «Центр 

дитячої та юнацької творчості №4 

Харківської міської ради» 

ОТКОЛЕНКО 

І.М. 

2. ОРЛОВ Іван Комунальний заклад «Харківська 

спеціальна школа №5» 

Харківської обласної ради 

НІКІТЮК Н.О. 

3. ЛЕВЧЕНКО 

Дар’я, вихованка 

гуртка «Валяння 

вовни» 

Люботинський міський Будинок 

дитячої та юнацької творчості 

Люботинської міської ради 

Харківської області 

ТРИДУБ Т.Л. 

4. КОРОГОД Софія Комунальний заклад 

«Кегичівський ліцей» Кегичівської 

селищної ради  

ВЕРХОГЛЯД С.І. 

5. ЗАЛИВАЦЬКА 

Світлана, 

вихованка гуртка 

«Креативне 

рукоділля» 

Борівський будинок дитячої та 

юнацької творчості Борівської 

селищної ради Ізюмського району 

Харківської області 

КІСОВА Л.Л. 

6. ЯНКУШЕНКО 

Софія, вихованка 

гуртка 

«Бісероплетіння» 

Борівський будинок дитячої та 

юнацької творчості Борівської 

селищної ради Ізюмського району 

Харківської області 

СКЛЯРОВА 

М.М. 

7. НАДТОЧІЙ 

Валерія, учениця 

2 класу, 

Комунальний заклад 

«Солоницівська гімназія 

«Перлина» Солоницівської 

селищної ради  

КОСТІК Л.М. 

8. ОСТРОВЕРХ 

Софія 

Комунальний заклад 

«Вільшанський ліцей» 

Солоницівської селищної ради 

ЗУБ Т.О. 
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9. 

СТАВРУНОВА 

Марія, учениця 4 

класу, вихованка 

гуртка «Сувенір» 

Шевченківського 

БДЮТ 

Шевченківський ліцей №1 

Шевченківської селищної ради 

Куп’янського району Харківської 

області 

СТАВРУНКОВА

А.В. 

10. КОЛЬОРОВА 

Мирослава, 

учениця 1-б 

класу 

Шевченківський ліцей №1 

Шевченківської селищної ради 

Куп’янського району Харківської 

області 

 

11. БАГІРОВА 

Мілана, 

вихованка гуртка 

«Технічний 

дизайн» 

Комунальний заклад «Центр 

позашкільної освіти «Джерело» 

Височанської селищної ради 

Харківського району Харківської 

області» 

МІРОШНІЧЕНКО 

А.С. 

12. РОЖКОВА Ірина Комунальний заклад «Станція 

юних техніків №1» Харківської 

міської ради 

ТКАЧЕНКО І.Ю. 

13. ДУДКА Дар’я, 

вихованка гуртка 

«Студія 

образотворчого 

мистецтва» 

КУ «Вовчанський будинок дитячої 

та юнацької творчості» 

Вовчанської міської ради 

Чугуївського району Харківської 

області 

ФЕРДЖУЛЯН 

О.П. 

14. СТАРЧЕНКО 

Давид 

Ізюмський ліцей №1 Ізюмської 

міської ради 

КОВАЛЕНКО 

Л.Л. 

15. БУРАКОВА 

Альбіна 

Кобзівська гімназія Наталинської 

сільської ради Красноградського 

району Харківської області 

ПЛЮЩ Інна 

16. ВЛАСЕНКО 

Катерина, 

вихованка гуртка 

«Екологічне 

краєзнавство» 

Краснокутський центр дитячої та 

юнацької творчості 

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району 

Харківської області 

ВЛАСЕНКО Н.В. 

17. ЗІНЧЕНКО 

Максим 

Петрівський ліцей Наталинської 

сільської ради Красноградського 

району Харківської області 

ТКАЧЕНКО О.І. 

18. Гурток «Основи 

натуралістичної 

відеозйомки» 

Комунальний заклад «Центр 

позашкільної освіти «Джерело» 

Височанської селищної ради 

Харківського району Харківської 

області» 

ЗОРЯ Г.С. 

19. ФАЗЕКАШ 

Валерія 

Краснокутський центр дитячої та 

юнацької творчості Краснокутської 

селищної  ради Богодухівського 

району Харківської області 

РИЧ О.В. 
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20. ГЛУХОВЄРОВА 

Ольга 

Красноградський ліцей № 4 

Красноградської міської ради 

Харківської області 

МЕРКУЛОВА 

Н.М. 

21. РОВЧАК 

Тимофій 

Комунальний заклад «Бугаївський 

ліцей Куньєвської сільської ради 

Ізюмського району Харківської 

області 

ВИСОЦЬКА 

С.М. 

22. АНТОНЕНКО 

Анна, 

ВЕЛИЧКО 

Марія,  

вихованки гуртка  

«Світ рукоділля» 

Комунальний заклад 

«Великобурлуцький центр дитячої 

та юнацької творчості» 

Великобурлуцької селищної ради» 

Харківської області 

ПОЛІЩУК Л.В. 

23. ФЕНДРІКОВ 

Олексій 

Комунальний заклад «Харківська 

спеціальна школа №8» 

Харківської обласної ради 

КОСТІНА М.С. 

24. ВЛАСОВ Тихон Комунальний заклад 

«Пономаренківський ліцей 

Роганської селищної ради 

Харківського району Харківської 

області» 

АЛЕКСАНДРОВ

А Т.В., 

НЕРСИСЯН Т.В. 

25. БУЗІНА 

Єлизавета 

Комунальний заклад «Роганський 

академічний ліцей» Роганської 

селищної ради Харківського 

району Харківської області 

КЛЕЩОВА Р.С. 

26. ПОДГОРНА 

Лоліта, 

вихованка гуртка 

«Фетрова казка» 

Комунальний заклад «Центр 

дитячої та юнацької творчості 

«Імпреза» Пісочинської селищної 

ради»  

БОНДАРЕНКО 

О.О. 

27. КОПІЙКА Юлія Ізюмський ліцей №12 Ізюмської 

міської ради 

ЛЕВЧЕНКО О.М. 

28. ЧЕРТКОВ Іван, 

учень 2-а класу 

Ізюмський ліцей №10 Ізюмської 

міської ради 

ТЕРЕЩЕНКО 

Є.Ю. 

29. Гурток «Умілі 

ручки» 

Комунальний заклад 

«Первомайський будинок дитячої 

та юнацької творчості 

Первомайської міської ради 

Харківської області» 

ЛЄВИКІНА 

Ольга 

30. ЛУКАШЕНКО 

Лев, вихованець 

гуртка «Валяння 

вовни», 

Красноградський центр дитячої та 

юнацької творчості 

Красноградської міської ради  

ГОНЧАРОВА 

О.М. 

31. ІВЧЕНКО 

Максим,  учень 3-

б класу, 

Ізюмський ліцей № 4 Ізюмської 

міської ради 

ЛЕЛЕКА Т.А. 
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32. МАНТУЛІНА 

Єлизавета 

Комунальний заклад 

«Балаклійська спеціалізована 

школа» Харківської обласної ради 

ПАРХОМЕНКО 

Т.М. 

33. КРИВОНОС 

Денис 

Комунальний заклад «Харківська 

спеціалізована школа №2» 

Харківської обласної ради 

СТЕПАНЕНКО 

І.В. 

34. Колектив учнів 4-

а класу 

Комунальний заклад «Харківська 

спеціалізована школа №2» 

Харківської обласної ради 

ЮХИМЕНКО 

Л.М. 

35. Колектив учнів 1-

4 класів 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КОЧЕТОЦЬКА САНАТОРНА 

ШКОЛА» ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ 

ЧУДИК Л.В., 

ПОПОВА В.І. 

36. САХАРОВ 

Ярослав 

Комунальний заклад «Куп’янська 

спеціальна школа» Харківської 

обласної ради 

КОВАЛЕНКО 

Г.В. 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 3 

до наказу директора  

Комунального закладу  

«Харківський обласний Палац  

дитячої та юнацької творчості» 

від 15.12.2021 № 173 
 

Інформація  

про результати проведення обласного етапу  

Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція» 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів із дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом МОН України від 

24.11.2020 № 1452, плану роботи «Комунального закладу «Харківський 

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

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді від 

28.10.2021 № 222 «Щодо проведення Всеукраїнського конкурсу «Новорічна 

композиція, з 01 по 15 грудня 2021 року проведено обласний етап 

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

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 7 районів 

області, а також 40 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, 

колаж; новорічний подарунок. Всього було представлено 350 робіт. 

Журі відзначило високий рівень виконання авторських робіт учнями та 

вихованцями Барвінківського Будинку творчості дітей та юнацтва 

Барвінківської міської територіальної громади Ізюмського району Харківської 

області, Комунального закладу «Крисинський ліцей» Богодухівської міської 

ради Богодухівського району Харківської області, Борівської гімназії 

Шевченківської селищної ради Куп’янського району Харківської області, 

Дергачівського будинку дитячої та юнацької творчості Дергачівської міської 

ради Харківської області, Комунального закладу «Дергачівський ліцей № 3 

Дергачівської міської ради Харківської області, ІЗЮМСЬКОГО ЦЕНТРУ 

ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, 

Красноградського центру позашкільної освіти Красноградської міської ради 

Харківської області, Красноградського ліцею №4 Красноградської міської ради 
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Харківської області, Красноградського ліцею №5 Красноградської міської ради 

Харківської області, Комунального закладу «Центр позашкільної освіти 

«Джерело» Височанської селищної ради Харківської області,  

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МЕРЕФ’ЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №5 ІМЕНІ 

В.Л.МІРОШНИЧЕНКА З ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ», Комунального закладу 

«Роганський ліцей Роганської селищної ради Харківського району Харківської 

області», Ізюмського ліцею №1 Ізюмської міської ради, Ізюмського ліцею № 11 

Ізюмської міської ради, Комунального закладу «Лозівська станція юних 

натуралістів» Лозівської міської ради Харківської області, Комунального 

закладу «Станція юних техніків №1» Харківської міської ради, Комунального 

закладу «Харківська санаторна школа №11» Харківської обласної ради, 

Комунального закладу «Харківська спеціальна школа №8» Харківської 

обласної ради, Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості».    

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 


