
ПРОЕКТ 

Вісімдесята  сесія Знам’янської міської ради 

шостого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  ___  вересня 2015 року         № 

м. Знам'янка 

Про хід виконання Міської програми  

підтримки хореографії та розвитку  

масового танцювального руху у  

місті Знам’янка на період до 2015 року 

за 2015 рік 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу культури та туризму  С. Бабаєвої  про хід 

виконання Міської програми підтримки хореографії та розвитку масового танцювального руху 

у місті Знам’янка на період до 2015 року, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

В и р і ш и л а: 
 

1. Інформацію начальника відділу культури та туризму  С.Бабаєвої  про хід виконання 

Міської програми підтримки хореографії та розвитку масового танцювального руху у 

місті Знам’янка на період до 2015 року взяти до відома (додається). 

2. Зняти з контролю рішення міської ради від 27.04.2012 року №580 «Про затвердження 

Міської програми хореографії та розвитку масового танцювального руху у місті 

Знам’янка на період до 2015 року», у зв’язку із закінченням терміну виконання. 

 

 

Міський голова   І.Крижановський 

 

 

Інформація 

про хід виконання Міської програми підтримки хореографії та розвитку масового 

танцювального руху у місті Знам’янка на період до 2015 року 

 

На виконання Міської програми підтримки хореографії та розвитку масового 

танцювального руху у місті Знам’янка на період до 2015 року,   міська рада зазначає, що за 

звітній період адміністрацією міського Палацу культури вирішені питання придбання 

сценічних костюмів для танцювальних колективів МПК (придбано 30 сценічних костюмів для 

колективу бального танцю «Грація» за кошти батьків, на суму 12,0 тис. грн.). 

За результатами участі у фестивалі «Сонячні танці», м. Олександрія, зразковий 

аматорський танцювальний колектив міського Палацу культури «Веселка» (керівник               

Т. Часник) отримав визнання та виборов почесну нагороду – I місце у номінації «Народна 

хореографія». 

Протягом поточного навчального року, в закладах освіти створена відповідна 

матеріальна база, придбані костюми для участі у танцювальних конкурсних програмах 

міського та обласного рівнів. Кошти для фінансування заробітної плати керівникам 

хореографічних колективів були виділені з міського бюджету.  

Для підтримки обдарованої молоді відділ освіти забезпечує участь хореографічних 

колективів міста у міських, обласних та Всеукраїнських, міжнародних хореографічних 

фестивалях, конкурсах. У травні 2015 р. в м. Кіровограді хореографічний колектив народного 

танцю «Любава» (керівник О.Долинська) зайняв  ІІ місце у Міжнародному дитячому 

фестивалі «Об'єднаємо дітей мистецтвом», хореографічний колектив народного танцю 



«Сузір’я» (керівник О.Андрєєва) виборов ІІІ місце, хореографічний колектив бального танцю 

«Перлина» (керівник Н.Залєвська) – ІІІ місце, а дует Винники Оля та  Ваня –  І місце. 

Хореографічний колектив народного танцю «Сузір'я» (керівник О.Андрєєва)  у квітні 2015 р. 

перемогли у XVIII фестивалі «Весняні ритми» у  м. Олександрія. Колектив  народного танцю 

«Любава» (керівник О.Долинська) взяв участь у фестивалі «Сонячні танці»,  м. Олександрія. 

Вихованці хореографічного колективу «Перлина» взяли участь у святі духової музики в  

Ковалівському парку  м. Кіровограда, перемогли в обласних класифікаційних змаганнях зі 

спортивного танцю (бронзовими  медалістами стали: Корнієнко К., Бондаренко В., Литвин А., 

Кравченко Т., Сергєєва А.,  Винник М., срібло отримали: Литвин М.,  Бричка Д.,  Булино Ю.,  

золотими призерами: Герасимчук А., Гребенщіков Н., Винники Ольга та Іван). 

Всі хореографічні колективи працюють відповідно до затверджених програм, беруть 

активну участь у міських масових та святкових заходах. 

У листопаді 2015 року на базі міського Палацу культури, спільно з ДЮТК «Лада», 

планується та готується проведення регіонального фестивалю бально-спортивного та східного 

танцю, в якому, вже традиційно, беруть участь представники різних міст України: 

Кіровоградської, Полтавської, Черкаської та Київської областей. 

 

 
 

 

 

 


