
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ
ТВОРЧОСТІ

21.05. 2019 р. Протокол № 9 м. Слов’янськ
Засідання журі обласного (регіонального) етапу 
щорічного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

«Молодь обирає здоров’я»

Присутні:
Голова журі -  Олена Миколаївна Шнурко 
Заступник голови журі -  Павло Геннадійович Гордієнко 
Члени журі: Марк Анатолійович Ахмедов

Костянтин Миколайович Приньов 
Г анна Миколаївна Шандура

Порядок денний:

1. Підведення підсумків, оприлюднення результатів та визначення 
переможців, відповідно списків та протоколів оцінювання журі, обласного 
(регіонального) етапу щорічного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 
«Молодь обирає здоров’я» (далі -  Фестиваль).

2. Рекомендації щодо участі переможців обласного (регіонального) 
етапу щорічного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає 
здоров’я» (далі -  Фестиваль).

1. По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Шнурко О.М., голову журі, яка зазначила, що згідно заявок було 
проведено (заочно) Фестиваль, в якому прийняли участь 80 вихованців, з них 
хлопчиків -  20, дівчат -  60, з міст Краматорська, Старомлинівки, Маріуполя та 
Нікольського, Покровського, Слов’янського районів, Іллінівської сільської 
ради. Також участь брали вихованці комунального закладу «Донецького 
Палацу молоді «Юність».

Гордієнка П.Г, заступника голови журі, який оприлюднив результати 
протоколів оцінювання журі Фестивалю.

Шандуру Г.М., члена журі, яка запропонувала, за результатами 
протоколів оцінювання журі Фестивалю, визначити переможців наступним 
чином:

І місце
Команда навчально-виховного комплексу «Гімназія-школа № 27» 

Маріупольської міської ради, керівник Францев Е.О.
И місце
Команда «Life», Старомлинівська загальноосвітня школа І -  III ступенів



№ 2 Великоновосілківської районної ради, керівник Широчкіна І.А.
III місце
Команда «Полівітамінки», Андріївська загальноосвітня школа І -  III 

ступенів Краматорської міської ради, керівники Задорожня Є. О., 
Антонюк О.О.;

Агітбригада «Агенти змін», комунальний заклад «Билбасівський 
опорний заклад загальної середньої освіти І -  III ступенів» Слов’янської 
районної ради, керівник Голуб Л.Ю.

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ”

1 + Шнурко О.М. - - - -

2 + Шандура Г.М - - - -

3 + Гордієнко П.Г. - - - -

4 + Приньов К.М. - - - -

5 ~ь Ахмедов М. А. - - - -

Після одностайного голосування, пропозиція була ухвалена. 

ВИРІШИЛИ:

Визначити переможців обласного (регіонального) етапу щорічного 
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»

2. По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Шнурко О.М., голову журі, яка запропонувала до участі у щорічному 
Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров’я» направити:

Команду навчально-виховного комплексу «Гімназія-школа № 27» 
Маріупольської міської ради, керівник Францев Е.О.

“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ”

1 + Шнурко О.М. - - - -

2 + Гордієнко П.Г. - - - -

3 + Приньов К.М, - - - -

4 Шандура Г.М. - - - -



/
+ Ахмедов М. А.

Після одностайного голосування, пропозиція була ухвалена.

ВИРІШИЛИ:
До участі у щорічному Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Молодь 

обирає здоров’я» направити:
Команду навчально-виховного комплексу «Гімназія-школа № 27» 

Маріупольської міської ради, керівник Францев Е.О.

Голова журі:

Заступник голови журі: 

Члени журі:

Шнурко О.М.

П.Г. 

Г.М. 

Приньов К.М. 

Ахмедов М.А.




