










Додаток 1 
до наказу департаменту освіти і  
науки облдержадміністрації 
від_____2020 №_______/0/212-20  

 
СПИСОК 

переможців обласного конкурсу “Новорічна композиція” 
 

Прізвище,ім’я, по 
батькові учасника 

Освітній заклад/клас Середній 
бал 

Місце 

Номінація “Стилізована ялинка” 
 

АНДРЄЄВА 
Надія 

Здобувач освіти 1 курсу з професії “Флорист” 
Державного професійно – технічного навчального 
закладу “Криворізький навчально – виробничий центр” 
Криворізької міської ради; 

25 І 

БРЕЧКО 
Віталіна 

учениця 8 класу комунального закладу загальної 
середньої освіти ІІ – ІІІ ступенів гуманітарної гімназії 
імені Лесі Українки Жовтоводської міської ради, 
вихованка комунального закладу позашкільної освіти 
“Центр дитячої та юнацької творчості” Жовтоводської 
міської ради; 
 

20 ІІ 

ГОНЧАРЕНКО 
Сергій 

вихованець комунального навчального закладу “Центр 
позашкільної освіти” Вербківської сільської ради; 
 

16 ІІІ 

ГОРБЕНКО 
Аліна 

учениця 4 класу комунального закладу освіти 
“Криворізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 
№ 108” Криворізької міської ради; 
 

20 ІІ 

ДЕМУРА 
Маргарита 

учениця комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ – ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти Слобожанської селищної ради”; 
 

20 ІІ 

ЄГОРОВА 
Софія 

учениця 6 класу Володимирівської філії Томаківського 
навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня 
школа І – ІІІ ступенів – дитячий навчальний заклад” 
№ 1, Томаківської селищної ради, вихованка гуртка 
“Паперові фантазії” комунальної установи “Центр 
позашкільної освіти” Томаківської селищної ради; 
 

24 І 

ЖАНДАРМОВ 
Назар 

вихованець філії “Шафран” комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної 
ради, учень 3 класу комунального закладу 
“Бабайківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів” 
Царичанської селищної ради; 
 

21 ІІ 

ІОСИПОВА 
Мілана 

учениця 5 класу комунального закладу “Софіївська 
опорна загальноосвітня школа I – III ступенів” 
Софіївської селищної ради, вихованка гуртка “Природа 
і фантазія” комунального закладу “Софіївський центр 
творчості” Софіївської селищної ради; 
 

18 ІІІ 
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КІСЛОВА 

Софія 
учениця 5 класу комунального закладу освіти 
“Криворізький навчально-виховний комплекс № 129 
“Гімназія-ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради; вихованка гуртка 
“Початкове технічне моделювання” комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних 
техніків Саксаганського району” Криворізької міської 
ради; 
 

21 ІІ 

КІЯЄВА 
Катерина, 
ОРЛИК 

Владислава 

учениці 9 класу комунального закладу “Піщанський 
заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів” 
Піщанської сільської ради Новомосковського району; 

25 І 

КРАВЧЕНКО 
Валерій 

учень 5 класу комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 137 “ліцей-
загальноосвітній навчальний заклад” Дніпровської 
міської ради, вихованець гуртка “Юні друзі природи” 
комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр позашкільної роботи № 1” Дніпровської міської 
ради 
 

18 ІІІ 

КРАВЧУК 
Катерина 

учениця 8 класу комунального закладу освіти 
“Криворізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 
№ 121” Криворізької міської ради, вихованка гуртка 
“Флористика і фітодизайн інтер’єру” комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів Покровського району” Криворізької 
міської ради; 
 

18 ІІІ 

КРЕЙДИЧ 
Кирило 

учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Марганецька спеціалізована школа І – ІІІ ступенів 
№ 2 з поглибленим вивченням англійської мови” 
Марганецької міської ради; 
 

20 ІІ 

КРИСАНОВ 
Едуард 

учень 5 класу комунального опорного закладу освіти 
“Юр’ївська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів ім. 
Героя Радянського Союзу Д.П. Запорожченка” 
Юр’ївської селищної ради Юр’ївського району; 
 

17 ІІІ 

ЛАЛЕТІНА 
Ангеліна 

вихованка комунального закладу “Широківський центр 
дитячої творчості” Широківської селищної ради; 
 

20 ІІ 

МАКСИМОВА 
Мілена 

учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Чумаківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 
Томаківської селищної ради, вихованка гуртка “Юні 
квітникарі” комунальної установи “Центр позашкільної 
освіти” Томаківської селищної ради; 
 

23 І 

МАЛЮК 
Володимир 

учень 1 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 43” Дніпровської міської 
ради, вихованець гуртка “Суцвіття” комунального 
позашкільного навчального закладу “Міський палац 
дітей та юнацтва” Дніпровської міської ради; 
 
 

16 ІІІ 
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МАНОЙЛО 

Меланія 
вихованка комунального закладу освіти 
“Магдалинівська районна станція юних натуралістів” 
Магдалинівської районної ради; 
 

16 ІІІ 

ПЕДАН 
Анастасія 

учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Солонянське Навчально-виховне об'єднання 
“Солонянська середня загальноосвітня школа № 1  
І – ІІІ ступенів - Центр позашкільної освіти” (опорний 
заклад) Солонянської селищної ради, вихованка 
комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр позашкільної освіти (опорний заклад)” 
Солонянської селищної ради; 
 

24 І 

ПРОХОДОВ 
Нікіта 

учень 2 класу комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 131” Дніпровської 
міської ради; 
 

18 ІІІ 

РИБАЛКО 
Єгор 

учень 2 класу комунального закладу “Партизанська 
загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів” Дніпровської 
районної ради, вихованець комунального 
позашкільного начального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради; 
 

17 ІІІ 

РОГАЧЕНКО 
Анна 

учениця 7 класу комунального закладу освіти 
“Криворізька загальноосвітня школа І – ІІ ступенів 
№ 92” Криворізької міської ради; 
 

18 ІІІ 

РОГОВСЬКИЙ 
Ілля 

учень 4 класу комунального закладу загальної 
середньої освіти “Гімназія № 2” Дніпровської міської 
ради; 
 

18 ІІІ 

САВЧЕНКО 
Владислава 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Будинок творчості дітей та юнацтва” 
Покровської міської ради; 
 

23 І 

СИНЯВСЬКА 
Уляна, 

ГЛАДКИЙ 
Богдан 

учні 3 та 4 класу комунального закладу “Партизанська 
загальноосвітня школа I – III ступенів” Дніпровської 
районної ради, вихованці комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр технічної творчості та 
дозвілля школярів і молоді” Дніпровської районної 
ради; 
 

20 ІІ 

СИТНИК 
Карина 

учениця комунального закладу освіти “Миколаївське 
навчально-виховне об’єднання “Заклад загальної 
середньої освіти ‒ заклад дошкільної освіти” (опорний 
заклад) Новомосковської районної ради; 
 

19 ІІ 

СКОТАРЕНКО 
Еліна 

учениця 8 класу приватного закладу “Середній 
загальноосвітній навчально-виховний комплекс  
“Ор-Авнер” Дніпровської міської ради; 
 

20 ІІ 

СМАГА 
Вікторія 

вихованка комунального закладу “Новостепанівський 
навчально-виховний комплекс “Школа-дошкільний 
заклад” Новомосковської районної ради; 
 
 

21 ІІ 
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ТЕСЛЯ 

Катерина 
учениця 4 класу комунального закладу освіти 
“Синельниківська загальноосвітня школа І – ІІІ 
ступенів № 6” Синельниківської міської ради; 
 

20 ІІ 

УЧНІ 4 класу комунального закладу освіти “Синельниківська 
загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5” 
Синельниківської міської ради; 
 

25 І 

УЧНІ 8 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 41 “середня загальноосвітня школа 
вільного розвитку ‒ дошкільний навчальний заклад” 
Дніпровської міської ради; 
 

18 ІІІ 

ЧИКУН 
Анна 

учениця 5 класу комунального закладу “Новов’язівська 
опорна загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів” 
Юр’ївської районної ради, вихованка комунального 
закладу позашкільної освіти “Районний центр дитячої 
та юнацької творчості “Світанок” Юр’ївської районної 
ради. 
 

17 ІІІ 

Номінація “Новорічний букет” 
 

БАГЛАЙ 
Владислав 

Учень 4 класу комунального закладу освіти 
“Чумаківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 
Томаківської селищної ради”; 
 

18 ІІІ 

ЗАКІТНА 
Тетяна 

вихованка комунального закладу “Широківський центр 
дитячої творчості” Широківської селищної ради; 
 

18 ІІІ 

ІВАНОВА 
Марія 

вихованка гуртка комунального закладу позашкільної 
освіти “Центр позашкільної освіти” на базі 
комунального закладу “Губиниський заклад загальної 
середньої освіти І – ІІІ ступенів № 2 (опорний заклад)” 
Новомосковської районної ради; 
 

21 ІІ 

КРИСЕНКО 
Станіслава 

учениця 5 класу комунального закладу “Новов’язівська 
опорна загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів” 
Юр’ївської районної ради, вихованка комунального 
закладу позашкільної освіти “Районний центр дитячої 
та юнацької творчості “Світанок” Юр’ївської районної 
ради; 
 

20 ІІ 
 

ЛОСЄВА 
Наталія 

учениця 6 класу комунального закладу “Майська філія 
І – ІІ ступенів Комунального опорного закладу освіти 
“Кислянська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів” 
Зайцівської сільської ради; 
 

19 ІІІ 

ПОРОХ 
Дар’я 

учениця 5 класу комунального закладу освіти 
“Сурсько-Михайлівська середня загальноосвітня 
школа І – ІІІ ступенів” Солонянської районної ради, 
вихованка комунального позашкільного закладу освіти 
“Солонянський районний центр дитячої та юнацької 
творчості” Солонянського району; 
 

18 ІІІ 

СЄДОВА 
Єлизавета 

учениця 6 класу комунального закладу освіти 
“Криворізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 
№ 92” Криворізької міської ради; 
 

20 ІІ 
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ХВОСТІКОВА 

Єлизавета 
учениця 7 класу комунального закладу освіти 
“Васильківська середня загальноосвітня школа № 2 
Васильківської селищної ради, вихованка 
комунального закладу “Васильківський центр 
позашкільної освіти” Васильківської селищної ради; 
 

20 ІІ 

ШУМАК 
Софія 

учениця 9 класу комунального закладу “Піщанський 
заклад загальної середньої освіти І ‒ ІІІ ступенів” 
Піщанської сельської ради; 
 

24 І 

КОВАЛЕНКО 
Єва, 

ПЕТРЕНКО 
Вікторія, 
ЗАРУБА 
Анастасія 

 

учениці комунального закладу “Софіївська опорна 
загальноосвітня школа I – III ступенів” Софіївської 
селищної ради Софіївського району, вихованки гуртка 
“Юні туристи-краєзнавці” комунального закладу 
“Софіївський центр творчості” Софіївської селищної 
ради; 

21 ІІ 

УЧНІ 5 класу комунального закладу освіти “Дерезуватський 
навчально-виховний комплекс” загальноосвітній 
навчальний заклад І – ІІІ ступенів ‒ дошкільний 
навчальний заклад” Синельниківської районної ради; 
 

18 ІІІ 

ВИХОВАНЦІ 
ГУРТКА “Юні 

квітникарі” 

комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради. 
 

24 І 

Номінація “Новорічна композиція” 
 

АНДРЕЙЧИКОВ 
Андрій 

Учень 3 класу комунального закладу освіти 
“Синельниківська загальноосвітня школа І – ІІІ 
ступенів № 6” Синельниківської міської ради; 
 

18 ІІІ 

АНДРЮЩЕНКО 
Аріна 

вихованка гуртка “Початково-технічне моделювання” 
комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних техніків Довгинцівського району” 
Криворізької міської ради; 
 

19 ІІІ 

БЕРЕЗОВСЬКА 
Олександра 

учениця 4 класу комунального закладу освіти  
“Навчально-виховний комплекс № 108 “дошкільний 
навчальний заклад ‒ загальноосвітній навчальний 
заклад для дітей з малими та затихаючими формами 
туберкульозу” Дніпровської міської ради; 
 

19 ІІІ 

БОНДАРЄВА 
Єва 

учениця 4 класу комунального закладу освіти 
“Петропавлівська загальноосвітня школа I – III 
ступенів № 2 з професійним навчанням” 
Петропавлівської районної ради; 
 

18 ІІІ 

БУКІНА 
Лілія 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Будинок творчості дітей та юнацтва” 
Покровської міської ради; 
 

24 І 

ВАРАХОБА 
Христина 

учениця 7 класу комунального закладу освіти 
“Майська філія І – ІІ ступенів Комунального опорного 
закладу освіти “Кислянська загальноосвітня школа І – 
ІІІ ступенів” Зайцівської сільської ради; 
 

23 І 
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ВОВК 

Ангеліна 
учениця 7 класу комунального закладу “Нікопольська 
середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 16”, 
вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу освіти “Нікопольський міжшкільний центр 
трудового навчання та технічної творчості” 
Нікопольської міської ради; 
 

18 ІІІ 

ГРУШЕВСЬКА 
Влада 

учениця 2 класу комунального закладу 
“Орлівщинський заклад загальної середньої освіти-
дошкільний заклад І – ІІ ступенів Піщанської сільської 
ради; 
 

20 ІІ 

ДРАГУШАН 
Дар’я 

здобувач освіти 1 курсу з професії “Флорист” 
Державного професійно – технічного навчального 
закладу “Криворізький навчально – виробничий центр” 
Криворізької міської ради; 
 

19 ІІІ 

ЄРАШОВА 
Анна 

учениця 1 курсу Державного професійно-технічного 
навчального закладу “Дніпровський центр професійно-
технічної освіти туристичного сервісу” Дніпровської 
міської ради; 
 

20 ІІ 

ІВЧЕНКО 
Сергій 

вихованець філії “Шафран” комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної 
ради, учень 3 класу Могилівської філії І – ІІ ступенів 
опорного комунального закладу “Могилівська 
загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів  
ім. І.М. Шишканя” Могилівської сільської ради; 
 

20 ІІ 

КОНОВАЛЮК 
Максим 

учень комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ – ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти Слобожанської селищної ради”; 
 

18 ІІІ 

НАУМЕНКО 
Дарина 

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Криворізька загальноосвітня школа № 90” 
Криворізької міської ради; 
 

25 І 

НІЧІПОРУК 
Ростислав 

вихованець комунального закладу позашкільної освіти 
“Славгородський центр дитячої творчості” 
Славгородської селищної ради; 
 

18 ІІІ 

ОРЕЛ 
Макар 

учень 2 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 75” Дніпровської міської 
ради, вихованець комунального позашкільного 
навчального закладу “Дитячо-юнацький центр 
художньої та технічної творчості” Дніпровської міської 
ради; 
 

23 І 

ПАНЧЕНКО 
Марія 

учениця 1 класу комунального закладу освіти 
“Солонянське Навчально-виховне об'єднання 
“Солонянська середня загальноосвітня школа № 1  
І – ІІІ ступенів ‒ Центр позашкільної освіти” (опорний 
заклад) Солонянської селищної ради; 
 

18 ІІІ 
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ПЕРЕТЯТЬКО 

Володимир 
учень 3 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 47” Дніпровської міської 
ради; 
 

19 ІІІ 

ПОПКО 
Єлизавета 

учениця 4 класу комунального закладу освіти 
“Спеціалізована школа № 134 гуманістичного 
навчання та виховання” Дніпровської міської ради; 
 

18 ІІІ 

ПОТРЯСАЄВА 
Марина 

учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 97” Дніпровської 
міської ради, вихованка зразкового художнього 
колективу “Гурток декоративного розпису “Дивосвіт” 
комунального позашкільного навчального закладу 
“Палац творчості дітей та юнацтва” Дніпровської 
міської ради; 
 

25 І 

СМИРНОВА 
Яна 

учениця 2 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 96” Дніпровської міської 
ради, вихованка клубу “Умка” комунального закладу 
“Дитячо – молодіжний центр «ЛІДЕР»” Дніпровської 
міської ради; 

 

20 ІІ 

СТІБАРОВСЬКА 
Люсія 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Міський Палац дітей та юнацтва” 
Дніпровської міської ради; 
 

23 І 

СТОП’ЯТЮК 
Дар’я 

учениця 1 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 111” Дніпровської міської 
ради, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Міський Палац дітей та 
юнацтва” Дніпровської міської ради; 
 

23 І 

СУЗДАЛЬ 
Софія 

учениця 7 класу комунального закладу “Шестірнянська 
школа загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів” 
Широківської селищної ради, вихованка комунального 
закладу позашкільної освіти “Широківський центр 
дитячої творчості” Широківської селищної ради; 
 

20 ІІ 

ЩЕРБАКОВА 
Катерина 

учениця 1 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 20” Дніпровської міської 
ради, вихованка гуртка “Суцвіття” комунального 
позашкільного навчального закладу “Міський Палац 
дітей та юнацтва” Дніпровської міської ради; 
 

18 ІІІ 

БЕРЕГОВЕНКО 
Єлизавета, 
ЖУКОВА 
Вероніка 

учениці 1 курсу Державного професійно-технічного 
навчального закладу “Дніпровський центр професійно-
технічної освіти туристичного сервісу” Дніпровської 
міської ради; 
 

21 ІІ 

ГНОЙОВИЙ 
Олексій, 

БАЛИЦОК 
Михайло 

учні 4 класу комунального закладу “Партизанська 
загальноосвітня школа I – III ступенів” Дніпровської 
районної ради, вихованці комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр технічної творчості  
та дозвілля школярів і молоді” Дніпровської районної 
ради; 
 

23 І 
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ГОРДУЗ Артем, 
ГОРДУЗ Євгеній 

вихованці філії “Шафран” комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної 
ради, учні 7 класу комунального закладу освіти 
“Преображенська загальноосвітня школа І – ІІІ 
ступенів” Царичанської селищної ради; 
 

20 ІІ 

СКОРИК 
Дмитро, 

СЕЛИЦЬКА 
Вероніка 

вихованці гуртка “Українські мотиви” комунального 
позашкільного навчального закладу “Міський палац 
дитячої та юнацької творчості “Горицвіт” Криворізької  
міської ради; 
 

18 ІІІ 

ЧЕРЕВКО 
Ангеліна, 

ГОРБ 
Анастасія 

учениці 3 курсу Державного професійно-технічного 
навчального закладу “Дніпровський центр професійно-
технічної освіти туристичного сервісу” Дніпровської 
міської ради; 
 

25 І 

ШНИПЕНКО 
Анастасія, 
ГЛАДИР 
Ангеліна 

 

вихованки комунального закладу “Центр профільного 
навчання та дитячої творчості” Вільногірської міської 
ради. 

20 ІІ 

Номінація “Новорічний вінок” 
 

АНДРІЄНКО 
Карина 

Вихованка гуртка “Моделювання іграшки-сувеніру” 
комунального закладу освіти “Центру позашкільної 
освіти “Терни” Криворізької міської ради; 
 

20 ІІ 

ГУМЕНЮК 
Анастасія 

здобувач освіти 1 курсу з професії “Флорист” 
Державного професійно-технічного навчального 
закладу “Криворізький навчально – виробничий центр” 
Криворізької міської ради; 
 

19 ІІІ 

ДЕНИСЕНКО 
Даша 

учениця 7 класу комунального закладу 
“Підгородненський навчально-виховний комплекс № 3 
“загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад”, вихованка комунального 
позашкільного начального закладу “Центр еколого-
натуралістичного творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради; 
 

21 ІІ 

ДОВГУН 
Анастасія 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Будинок творчості дітей та юнацтва” 
Покровської міської ради; 
 

20 ІІ 

ДРЬОМОВ 
Артем 

учень 6 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 45” Дніпровської міської 
ради; 
 

19 ІІІ 

ДУБОВИК 
Юлія 

учениця 8 класу комунального закладу освіти 
“Васильківська середня загальноосвітня школа №2” 
Васильківської селищної ради, вихованка 
комунального закладу “Васильківський центр 
позашкільної освіти” Васильківської селищної ради; 
 
 
 

18 ІІІ 
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КЛИМЕНКО 

Ірина 
учениця 9 класу комунального закладу “Піщанський 
заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів” 
Піщанської сільської ради; 
 

18 ІІІ 

КОВАЛЬОВА 
Анастасія 

учениця 8 класу комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 106” середня 
загальноосвітня школа ‒ дошкільний навчальний 
заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської ради, 
вихованка гуртка сувенірів “Чарівна нитка” 
комунального позашкільного навчального закладу 
“Палац творчості дітей та юнацтва” Дніпровської 
міської ради; 
 

25 І 

КОЛОДІНА 
Марія 

учениця 6 класу закладу освіти “Криворізька 
загальноосвітня школа І – ІІ ступенів № 92” 
Криворізької міської ради; 
 

20 ІІ 

КУЛИК 
Анастасія 

вихованка гуртка комунального закладу позашкільної 
освіти “Центр позашкільної освіти” на базі 
комунального закладу “Гнатівський навчально-
виховний комплекс “Школа І – ІІ ступенів – 
дошкільний заклад” Новомосковської районної ради; 
 

25 І 

КУПЛІВАЦЬКА 
Єлизавета 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 114” Дніпровської міської 
ради, вихованка гуртка “Флористика та живопис” 
комунального комплексного позашкільного 
навчального закладу “Міський дитячо-юнацький центр 
“Бригантина” Дніпровської міської ради; 
 

25 І 
 
 

МОШНИК 
Юлія 

вихованка комунального закладу “Широківський центр 
дитячої творчості” Широківської селищної ради; 
 

20 ІІ 

МУСІЄНКО 
Анастасія 

учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровська загальноосвітня санаторна школа-
інтернат № 5 І – ІІІ ступенів” Дніпропетровської 
обласної ради”, вихованка клубу “Веселка” 
комунального закладу “Дитячо-молодіжний центр 
“ЛІДЕР” Дніпровської міської ради; 
 

20 ІІ 

НІКІТІНА 
Аліса 

учениця 6 класу комунального закладу освіти 
“Спеціалізована школа № 134 гуманістичного 
навчання та виховання” Дніпровської міської ради; 
 

18 ІІІ 
 

ПИХАЛЕНКО 
Марія 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 7” Дніпровської міської ради, 
вихованка гуртка “М’яка іграшка” комунального 
позашкільного закладу освіти “Будинок дитячої 
творчості” Дніпровської міської ради; 
 

18 ІІІ 
 

ПОТУРАЙКО 
Аміна 

учениця 7 класу комунального закладу “Софіївська  
опорна загальноосвітня школа I – III ступенів” 
Софіївської селищної ради, вихованка гуртка 
декоративно-ужиткового мистецтва “Дивоцвіт” 
комунального закладу “Софіївський центр творчості” 
Софіївської селищної ради; 
 

18 ІІІ 
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РОГІВСЬКА 

Єлизавета 
учениця 5 класу комунального закладу освіти 
“Криничанська середня загальноосвітня школа І – ІІІ 
ступенів № 1”, вихованка гуртка “Прикладні 
мистецтва” комунального навчального закладу 
“Криничанський Центр учнівської молоді” 
Криничанської селищної ради; 
 

20 ІІ 

СМАГІНА 
Марія 

вихованка хореографічного колективу “RED-STAR” 
комунального закладу “Дитячо-молодіжний центр 
“ЛІДЕР” Дніпровської міської ради; 
 

23 І 

ТАРІНА 
Єва 

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Синельниківська загальноосвітня школа І – ІІІ 
ступенів № 5” Синельниківської міської ради; 

20 ІІ 

ТЕРЕШКОВА 
Вероніка 

учениця 8 класу комунального закладу освіти 
“Криворізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 
№ 73” Криворізької міської ради; 
 

20 ІІ 

ХАЙРУТДІНОВА 
Грейс 

учениця 6 класу Володимирівської філії Томаківського 
навчально-виховного комплексу “загальноосвітня 
школа І – ІІІ ступенів – дитячий навчальний заклад 
№ 1” Томаківської селищної ради, вихованка гуртка 
“Паперові фантазії” комунальної установи “Центр 
позашкільної освіти” Томаківської селищної ради; 
 

20 ІІ 

ШЕНКАРЕНКО 
Дарина 

учениця 6 класу комунального закладу освіти 
“Широчанська середня загольноосвітня школа І – ІІ 
ступенів” Солонянської селищної ради; 
 

20 ІІ 
 

ВИХОВАНЦІ 
гуртка 

“Флористика” 

комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради; 
 

23 І 

САЄНКО Марія, 
БОСЕНКО Анна 

учениці 5 класу комунального закладу освіти 
“Радушненська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів” 
Криворізької районної ради, вихованки комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр дитячої та 
юнацької творчості” Криворізької районної ради. 
 

20 ІІ 

Номінація “Сюжетна композиція” 
 

АЛЬФЬОРОВА 
Вікторія 

Учениця 1 класу комунального закладу 
“Орлівщинський заклад загальної середньої освіти-
дошкільний заклад І – ІІ ступенів” Піщанської 
селищної ради; 
 

19 ІІІ 

БАБЕНКО 
Данііл 

учень 4 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 113” Дніпровської міської 
ради; 
 

20 ІІІ 

БОНДАР 
Марія 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Будинок творчості дітей та юнацтва” 
Покровської міської ради; 

23 І 

ВАХІДОВА 
Інна 

учениця 1 курсу Державного професійно-технічного 
навчального закладу “Дніпровський центр професійно-
технічної освіти туристичного сервісу” Дніпровської 
міської ради; 

19 ІІ 
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ГОНЧАР 

Владислава 
учениця 1 класу комунального закладу освіти 
“Дерезуватський навчально-виховний комплекс” 
загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад” Синельниківської 
районної ради”; 

20 ІІ 

ГОШЕН 
Аліна 

вихованка комунального закладу “Широківський центр 
дитячої творчості” Широківської селищної ради; 

20 ІІ 

ДУМАНСЬКИЙ 
Артем 

учень 4 класу закладу освіти “Криворізька 
загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 19” 
Криворізької міської ради; 

20 ІІ 

КОВТУН 
Катерина 

учениця 6 класу комунального закладу освіти 
“Царичанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 
Царичанської селищної ради”, вихованка 
комунального закладу освіти “Царичанський будинок 
дитячої та юнацької творчості” Царичанської селищної 
ради; 

21 ІІ 

ЛЕУТА 
Владислава 

учениця 5 класу комунального закладу освіти 
“Башмачанська середня загальноосвітня школа І – ІІІ 
ступенів” Солонянської районної ради;  

20 ІІ 

ЛИСУНКІНА 
Дар’я 

вихованка гуртка “Лісовичок” комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр дитячої та 
юнацького творчості “Гармонія” Криворізької міської 
ради; 

18 ІІІ 

ЛУК’ЯНЕНКО 
Мар’яна 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 96” Дніпровської міської 
ради, вихованка зразкового художнього колективу 
“Гурток ліплення з солоного тіста “Мукасолька” 
комунального позашкільного навчального закладу 
“Палац творчості дітей та юнацтва” Дніпровської 
міської ради; 

19 ІІІ 
 

МАКАРЕНКО 
Анастасія 

учениця 4 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 73” Дніпровської міської 
ради, вихованка Студії декоративно-ужиткового 
мистецтва “Декор” комунального закладу “Дитячо – 
молодіжний центр «ЛІДЕР»” Дніпровської міської 
ради; 

18 ІІІ 

МЕЛЬНИК 
Дарина 

вихованка комунального закладу позашкільної освіти 
“Славгородський центр дитячої творчості” 
Славгородської селищної ради; 

19 ІІІ 

ШАПОВАЛ 
Вероніка 

вихованка комунального закладу “Новостепанівський 
навчально-виховний комплекс “Школа-дошкільний 
заклад” Новомосковської районної ради; 

23 І 

ШКУРКО 
Діана 

вихованка комунального закладу позашкільної освіти 
“Центр позашкільної освіти” на базі закладу освіти 
“Попасненська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 
Новомосковської районної ради; 

20 ІІ 

ЩЕРБАК 
Владислав 

учень 4 класу закладу освіти “Петропавлівська 
загальноосвітня школа I  – III ступенів № 2 з 
професійним навчанням” Петропавлівської районної 
ради;  
 

19 ІІІ 
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САВРАН Аліна, 

СТРОНСЬКА 
Кіра 

вихованки гуртка “Юні квітникарі” філії “Шафран” 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради, учениці 5 класу 
опорного комунального закладу “Могилівська 
загальноосвітня школа І ‒ ІІІ ступенів  
ім. І.М.  Шишканя” Могилівської сільської ради; 
 

20 ІІ 

ХЕЙЛО 
Вероніка, 
ДЗЯДИК 
Єлизавета 

 

вихованки гуртка “Чарівний гачок” комунальної 
установи “Центр позашкільної освіти” Томаківської 
селищної ради. 

20 ІІ 

Номінація “Новорічна картина чи колаж” 
 

АХМАТХАДІЄВА 
Катерина 

Вихованка закладу освіти Петропавлівська 
загальноосвітня школа I – III ступенів № 2 з 
професійним навчанням” Петропавлівської районної 
ради; 
 

19 ІІІ 

БАРНАС 
Анастасія 

учениця 6 класу Опорного закладу “Васильківський 
навчально-виховний комплекс № 1 імені  
М.М.Коцюбинського “загальноосвітній навчальний 
заклад ‒ дошкільний навчальний заклад” 
Васильківського району, вихованка комунального 
закладу “Васильківський центр позашкільної освіти” 
Васильківської селищної ради; 
 

23 І 

БОНДАР Марія вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Будинок творчості дітей та юнацтва” 
Покровської міської ради; 
 

23 І 

ВЕРЕМЧУК 
Вікторія 

учениця 7 класу комунального закладу освіти 
“Солонянське Навчально-виховне об’єднання 
“Солонянська середня загальноосвітня школа № 1  
І – ІІІ ступенів ‒ Центр позашкільної освіти" (опорний 
заклад) Солонянської селищної ради, вихованка 
комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр позашкільної освіти (опорний заклад)” 
Солонянської селищної ради; 
 

23 І 

ВИХОДЦЕВА 
Карина 

учениця 7 класу комунального закладу “Новодачинська 
загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів”, вихованка 
комунального закладу позашкільної освіти “Центр 
дитячої та юнацької творчості” Богданівської сільської 
ради; 
 

20 ІІ 

ГАВРИЛЕНКО 
Вікторія 

учениця 6 класу комунального закладу “Царичанська 
загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів” Царичанської 
селищної ради, вихованка комунального закладу 
“Будинок дитячої та юнацької творчості” Царичанської 
селищної ради; 
 
 
 

18 ІІІ 
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КАЛЕПЧЕНКО 

Вікторія 
учениця 5 класу комунального закладу “Нікопольська 
середня загальноосвітня школа № 4 І – ІІІ ступенів” 
Нікопольської міської ради, вихованка комунального 
позашкільного навчального закладу освіти 
“Нікопольський міжшкільний центр трудового 
навчання та технічної творчості” Нікопольської міської 
ради; 
 

19 ІІІ 

КОЗЮРА 
Єлизавета 

вихованка авторської образотворчої студії В. Родіонова 
та К. Кондрікової комунального позашкільного 
навчального закладу “Міський Палац дітей та 
юнацтва” Дніпровської міської ради; 
 

25 І 

КОЛІСНИК 
Анастасія 

вихованка гуртка “Петриківський розпис” 
комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів Тернівського району” 
Криворізької міської ради; 
 

18 ІІІ 

КОНДРАТЕНКО 
Поліна 

вихованка комунального закладу освіти “Центр 
позашкільної освіти” Новомосковської районної ради; 
 

20 ІІ 

КОРЧЕВСЬКА 
Валерія 

вихованка комунального навчального закладу “Центр 
позашкільної освіти” Вербківської сільської ради; 
 

19 ІІІ 

КРИВОШАПКА 
Вероніка 

учениця 4 класу комунального закладу 
“Меліоративний заклад загальної середньої освіти  
І – ІІІ ступенів” Піщанської сільської ради 
Новомосковського району; 
 

20 ІІ 

ЛОБІК 
Оля 

учениця 7 класу комунального закладу 
“Підгородненський навчально-виховний комплекс № 3 
“Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської районної ради, 
вихованка комунального позашкільного начального 
закладу “Центр еколого-натуралістичного творчості 
учнівської молоді” Дніпровської районної ради; 
 

20 ІІ 

МІЩУК 
Вікторія 

вихованка комунального закладу “Широківський центр 
дитячої творчості” Широківської селищної ради; 
 

20 ІІ 

МКРТЧЯН 
Ліліт 

учениця 4 класу комунального закладу освіти 
“Синельниківська загальноосвітня школа І – ІІІ 
ступенів № 5” Синельниківської міської ради; 
 

21 ІІ 

НОСКОВА 
Аліса 

вихованка студії “Журавочка” комунального 
позашкільного навчального закладу “Міський палац  
дитячої та юнацької творчості “Горицвіт” Криворізької  
міської ради; 
 

19 ІІІ 

ПАШКОВА 
Алла 

вихованка гуртка “Веселка” комунального 
позашкільного навчального закладу “Міський палац 
дитячої та юнацької творчості “Горицвіт” Криворізької  
міської ради; 
 
 
 
 

23 І 
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ПЛАКИДА 

Варвара 
учениця 4 класу комунального закладу “Водянська 
філія” навчально-виховний комплекс “загальноосвітня 
школа І – ІІ ‒ дошкільний навчальний заклад” 
комунального закладу “Новов’язівська опорна 
загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів” Юр’ївської 
районої ради, вихованка комунального закладу 
позашкільної освіти “Районний центр дитячої та 
юнацької творчості “Світанок” Юр’ївської районної 
ради; 

25 І 

ПРУДКА 
Дарина 

учениця 7 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 56” Дніпровської міської 
ради; 
 

18 ІІІ 

ПЮРА 
Міланія 

вихованка авторської образотворчої студії В. Родіонова 
та К. Кондрікової комунального позашкільного 
навчального закладу “Міський Палац дітей та 
юнацтва” Дніпровської міської ради; 
 

19 ІІІ 

СМИРНОВА 
Меланія 

учениця 6 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 96” Дніпровської міської 
ради, вихованка клубу “Умка” комунального закладу 
“Дитячо-молодіжний центр «ЛІДЕР»” Дніпровської 
міської ради; 

20 ІІ 

ТИМОШЕНКО 
Софія 

учениця 7 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №96” Дніпровської міської 
ради, вихованка зразкового художнього колективу 
“Гурток ліплення з солоного тіста “Мукасолька” 
комунального позашкільного навчального закладу 
“Палац творчості дітей та юнацтва” Дніпровської 
міської ради; 

23 І 
 

ШЕЛЕПОВА 
Вікторія 

учениця 10 класу комунального закладу 
“Новодачинська загальноосвітня школа І – ІІІ 
ступенів”, вихованка комунального закладу 
позашкільної освіти “Центр дитячої та юнацької 
творчості” Богданівської сільської ради; 

20 ІІ 

ВИХОВАНЦІ 
ГУРТКА 

“Флористика” 

комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради; 

19 ІІІ 

ТИНОК 
Марія, 

КОШЕЧКОВА 
Ірина 

учениці комунального закладу освіти “Криворізька 
спеціалізована школа № 74” Криворізької міської ради, 
вихованки гуртка “Паперопластика” комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних 
техніків Саксаганського району” Криворізької міської 
ради. 

20 ІІ 

Номінація “Новорічний подарунок” 
 

АЛІКСЕЙЧИК 
Єлизавета 

Учениця 5 класу комунального закладу  
“Новов’язівська опорна загальноосвітня школа І – ІІІ 
ступенів” вихованка комунального закладу 
позашкільної освіти “Районний центр дитячої та 
юнацької творчості “Світанок” Юр’ївської районної 
ради; 
 

19 ІІІ 
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БАЛИК 

Маргарита 
учениця 10 класу комунального закладу 
“Китайгородська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 
Томаківської селищної ради, вихованка гуртка 
“Чарівний гачок” комунальної установи “Центр 
позашкільної освіти” Томаківської селищної ради; 
 

20 ІІ 

БІЛА 
Поліна 

учениця 5 класу комунального закладу загальної 
середньої освіти І – ІІІ ступенів № 11 Жовтоводської 
міської ради, вихованка комунального закладу 
позашкільної освіти “Центр дитячої та юнацької 
творчості” Жовтоводської міської ради; 
 

18 ІІІ 

БРІТСЬКА 
Софія 

учениця 4 класу комунального закладу загальної 
середньої освіти “Криворізька загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 111”, вихованка гуртка “Флористика і 
фітодизайн інтер’єру”, комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів 
Покровського району” Криворізької міської ради; 
 

19 ІІІ 
 
 

БРУЦЬКА 
Олена 

учениця 2 класу комунального закладу “Нікопольська 
середня загальноосвітня школа № 24 І – ІІІ ступенів” 
Нікопольської міської ради, вихованка комунального 
позашкільного навчального закладу освіти 
“Нікопольський міжшкільний центр трудового 
навчання та технічної творчості” Нікопольської міської 
ради; 
 

20 ІІ 

ВОЛОВОДЕНКО 
Вероніка 

учениця 8 класу комунального закладу “Павлоградська 
загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 1” 
Павлоградської міської ради, вихованка гуртка 
“Любителі свійських та декоративних тварин” 
комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів” Павлоградської міської 
ради; 
 

23 І 

ГАЛИЧ 
Вікторія 

учениця 6 класу комунального закладу “Новолатівська 
середня загальноосвітня школа-загальноосвітній 
навчальний заклад І – ІІІ ступенів” Новолатівської 
сільської ради; 
 

20 ІІ 

ДЕМЧЕНКО 
Діана 

учениця 6 класу комунального закладу “Софіївська  
опорна загальноосвітня школа I – III ступенів” 
Софіївської селищної ради, вихованка гуртка 
тістопластики “Спритні рученята” комунального 
закладу “Софіївський центр творчості” Софіївської 
селищної ради; 
 

20 ІІ 

ДРОБОТ 
Світлана 

учениці 8 класу комунального закладу “Піщанський 
заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів” 
Піщанської селищної ради; 
 

20 ІІ 

ЖОЛНІРЧУК 
Володимир 

вихованець гуртка “Сувенір” комунальної установи 
“Центр позашкільної освіти” Томаківської селищної 
ради; 
 

23 І 
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ЗАПОЛУЧНИКОВА 

Дар’я 
учениця 5 класу комунального закладу “Нікопольська 
середня загальноосвітня школа № 4 І – ІІІ ступенів” 
Нікопольської міської ради, вихованка комунального 
позашкільного навчального закладу освіти 
“Нікопольський міжшкільний центр трудового 
навчання та технічної творчості” Нікопольської міської 
ради; 
 

18 ІІІ 

КАМУЗ 
Софія 

вихованка комунального закладу освіти 
“Магдалинівська районна станція юних натуралістів” 
Магдалинівської районної ради; 
 

18 ІІІ 

КОРЕЦЬКА 
Поліна 

учениця 1 класу комунального закладу освіти 
“Солонянське Навчально-виховне об'єднання 
“Солонянська середня загальноосвітня школа № 1  
І – ІІІ ступенів - Центр позашкільної освіти” (опорний 
заклад) Солонянської селищної ради, вихованка 
комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр позашкільної освіти (опорний заклад)” 
Солонянської селищної ради; 
 

19 ІІІ 
 

КОРІНЬ 
Ольга 

учениця 8 класу комунального закладу Чаплинської 
філії І – ІІ ступенів Чаплинської середної 
загальноосвітньої опорної школи Васильківського 
району; 
 

20 ІІ 

ЛЕОНТЮК 
Матвій 

учень 6 класу комунального закладу освіти 
“Криворізька загальноосвітня школа № 21” 
Криворізької міської ради, вихованець гуртка 
початкового технічного моделювання комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних 
техніків Саксаганського району” Криворізької міської 
ради; 
 

19 ІІІ 

МАРЧУК 
Ксенія 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Будинок творчості дітей та юнацтва” 
Покровської міської ради; 
 

21 ІІ 

МИТРОХОВА 
Ольга 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 86” Дніпровської міської 
ради, вихованка гуртка “М’яка іграшка” комунального 
позашкільного закладу освіти “Будинок дитячої 
творчості” Дніпровської міської ради; 
 

20 ІІ 

МОЛЧАНОВ 
Даніїл 

учень 6 класу закладу освіти “Криворізька 
загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 73” 
Криворізької міської ради; 
 

18 ІІІ 

НЕКРАСОВА 
Анна 

учениця 9 класу Іверського закладу загальної середньої 
освіти І – ІІІ ступенів” Солонянської районної ради, 
вихованка комунального позашкільного закладу освіти 
“Солонянський районний центр дитячої та юнацької 
творчості” Солонянського району; 
 
 
 

20 ІІ 
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ПАВЛОВА 

Ольга 
вихованка комунального закладу позашкільної освіти 
“Центр технічної та народної творчості учнівської 
молоді” Юр’ївської селищної ради; 
 

23 І 

ПАХОМОВ 
Євгеній 

вихованець студії “Рукоділля” комунального 
позашкільного навчального закладу “Міський палац  
дитячої та юнацької творчості “Горицвіт” Криворізької  
міської ради; 
 

23 І 
 

ПОРИВАЙ 
Павло 

вихованець комунального закладу освіти 
“Миколаївське навчально-виховне об’єднання “Заклад  
загальної середньої освіти - заклад дошкільної освіти” 
(опорний заклад) Новомосковської районної ради; 
 

20 ІІ 

РОМАЩЕНКО 
Катерина 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Письмечівський заклад загальної середньої освіти  
І – ІІ ступенів Солонянської районної ради, вихованка 
гуртка “Первоцвіт” комунального позашкільного 
закладу освіти “Солонянський центр дитячої та 
юнацької творчості”; 
 

23 І 

САНАМЯН 
Арман 

учень 5 класу комунального опорного закладу освіти 
“Юр’ївська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 
ім. Героя Радянського Союзу Д.П. Запорожченка” 
Юр’ївської селищної ради; 
 

19 ІІІ 
 

САС 
Софія 

учениця 5 класу комунального опорного закладу освіти 
“Юр’ївська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 
ім. Героя Радянського Союзу Д.П. Запорожченка” 
Юр’ївської селищної ради; 
 

18 ІІІ 
 

СКАЛЕНКО 
Ярослав 

учень 4 класу комунального закладу освіти 
“Дерезуватський навчально-виховний комплекс” 
загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад” Синельниківської 
районної ради”; 
 

25 І 

СОЛОВЙОВ 
Микита 

учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Марганецька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 
№ 3” Марганецької міської ради; 
 

19 ІІ 

ЦЕМАХ Дарія учениця 5 класу комунального закладу освіти 
“Вільногірська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 
№ 2” Вільногірської міської ради, вихованка 
комунального закладу “Центр профільного навчання та 
дитячої творчості” Вільногірської міської ради; 
 

20 ІІ 

ЧЕРНОБИЛЬ 
Станіслав 

учень комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ – ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти Слобожанської селищної ради” 
Дніпровського району; 
 

21 ІІ 

ШВИДКА 
Катерина 

учениця 7 класу комунального закладу освіти 
“Вищетарасівська загальноосвітня школа І – ІІІ 
ступенів” Мирівської сільської ради Томаківського 
району; 

20 ІІ 
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ДАВИДОВА 

Надія, 
ГУРКО Станіслав 

учні 4 класу комунального закладу “Партизанська 
загальноосвітня школа I – III ступенів” Дніпровської 
районної ради, вихованці комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр технічної творчості та 
дозвілля школярів і молоді” Дніпровської районної 
ради”; 
 

19 ІІІ 

ВИХОВАНЦІ 
середньої групи 

“Ромашка” 
 

комунального закладу “Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) № 25” Криворізької міської ради; 

17 ІІІ 

УЧНІ 4 класу комунального закладу “Новоруська філія І – ІІ ступенів 
комунального закладу “Богданівська опорна 
загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів” Богданівської 
сільської ради, вихованці гуртка “Веселка” 
комунального закладу позашкільної освіти “Центр 
дитячої та юнацької творчості” Богданівської сільської 
ради; 
 

20 ІІ 

ВИХОВАНЦІ 
гуртка “Шовкова 

стрічка” 

комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр дитячої та юнацької творчості” 
Синельниківської міської ради. 
 

23 І 

 

Завідувач сектору  
позашкільної освіти та виховної роботи    К.Є. ФЕДОРЧЕНКО 
 


