
ПРОТОКОЛ

20.01.2021 м. Слов’янськ № 1

Засідання журі обласного етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 
сценічних та карнавальних паперових костюмів «Стильний папір»

Голова журі: Валентина Орєхова -  завідувач відділу масових заходів та 
організації дозвілля Донецького обласного палацу дитячої 
та юнацької творчості.
Заступник голови журі: Ганна Шандура-Шаніна -  керівник художній 
Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості.
Члени журі: Тетяна Хіміон -  керівник «Зразкового художнього колективу» 
хореографічної студії «Фо степ», суддя Міжнародного класу зі спортивних 
бальних танців, Анастасія Киркач -  керівник гуртка хореографічної студії «Фо- 
степ» Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості, Тетяна 
Куракова -  завідувач відділу декоративно-ужиткової творчості та 
образотворчого мистецтва Донецького обласного палацу дитячої та юнацької 
творчості, Оксана Ганієва -керівник гуртка-методист «Зразкового художнього 
колективу» дизайн-студії «Самородок» ЦДЮТ Добропільської міської ради (за 
згодою), Людмила Лінник -  керівник гуртка «Барвінок» Донецького обласного 
палацу дитячої та юнацької творчості.

Порядок денний:

1. Визначення переможців, підведення підсумків та оприлюднення 
результатів відповідно списків та протоколів оцінювання журі обласного етапу 
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу сценічних та карнавальних паперових 
костюмів «Стильний папір» (далі -  Фестиваль).

2. Рекомендації щодо участі переможців Фестивалю у Всеукраїнському 
фестивалі-конкур сі сценічних та карнавальних паперових костюмів «Стильний 
папір».

СЛУХАЛИ:
1. Валентину Орєхову, голову журі, яка зазначила, що, згідно заявок, було 

проведено обласний етап Фестивалю, в якому прийняли участь 47 вихованців, з 
них хлопчиків -  1 та дівчат -  46, з міст Лиману, Торецька, Сіверська, 
Краматорська, Добропілля, Покровська, Мирнограду, Бахмута, Новогродівки та 
Великоновоеілківського, Волноваського районів. Також участь взяли вихованці



Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості та комунального 
закладу «Донецького Палацу молоді «Юність».

2. Ганну Шандуру-Шаніну, заступника голови журі, яка запропонувала 
визначити переможців наступним чином:

І вікова категорія
I місце:
Мія Мусенко, гурток «Кольорові долоньки», Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості, Школа раннього гармонійного розвитку дитини 
«Радість», керівник Прохода А.В.

II місце:
Поліна Чистякова, гурток «Чарівні фарби», Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості, Школа раннього гармонійного розвитку дитини 
«Радість», керівник Ушаткіна О.Ю.

III місце:
Вероніка Галєєва, Центр позашкільної роботи Краматорської міської ради, 

керівник Кохан І. В.;
Дар'я Залян, гурток «Барвінок», Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості, керівник Лінник Л.Б.

II вікова категорія
I місце:
Святослав Габрильчук, Центр позашкільної роботи Краматорської міської 

ради, керівник Кохан І.В.;
Альона Колодій, Великоновосілківський районний Центр дитячої та 

юнацької творчості, керівник Колодій В.М.
II місце:
Вероніка Лобова, гурток «Бісероплетіння», Центр дитячої та юнацької 

творчості військово-цивільної адміністрації м. Торець к, керівник 
Хремльова О.С.;

Марія Пелех, «Зразковий художній колектив» дизайн-студія «Самородок», 
Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівник 
Г анієва О.Р.

III місце:
Вероніка Вовк, гурток «Театр моди «Моді Юн», Бахмутський міський 

Центр дітей та юнацтва Бахмутської міської ради, керівник Середа Г.М.;
Дарія Корнієвська, комунальний заклад «Волноваський районний Будинок 

дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради, керівник 
Вороченко О.О.



з

III вікова категорія
II місце:
Колективна робота учениць 10-а класу, Донська загальноосвітня школа I-

III ступенів Волноваської районної ради, керівник Матвієнко Н.С.

ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ”

• 1 + Валентина Орєхова - - - -

2 + Ганна Шандура- 
Шаніна

- - - -

3 + Тетяна Хіміон - - - -

4 + Анастасія Киркач - - - -

5 + Тетяна Куракова - - - -

6 + Оксана Г анієва - - - -

7 + Людмила Лінник - - - -

За результатами голосування пропозиція була ухвалена.

ВИРІШИШ:
Визначити переможців Фестивалю.

СЛУХАЛИ:
1. Валентину Орєхову, голову журі, яка запропонувала до участі у 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі сценічних та карнавальних паперових 
костюмів «Стильний папір» рекомендувати:

Мію Мусенко, гурток «Кольорові долоньки», Донецький обласний палац 
дитячої та юнацької творчості, Школа раннього гармонійного розвитку дитини 
«Радість», керівник Прохода А.В.;

Альону Колодій, Великоновосілківський районний Центр дитячої та 
юнацької творчості, керівник Колодій В.М.

ГОЛОСУВАЛИ:
“ЗА” “ПРОТИ” “УТРИМАЛИСЬ”

1 + Валентина Орєхова - - - -

2 + Ганна Шандура- 
Шаніна

- - - -




