
 

 

 

 КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ 

Н А К А З 

17 березня 2017 р. №104 аг 

Про підсумки проведення міського  

дитячого конкурсу «Грація та пластика» 

 

На виконання рішення міської ради від 16.12.2016 № 601-12/VІІ «Про 

затвердження програми розвитку освіти м.Кам’янського на 2017–2020 роки», 

наказу департаменту з гуманітарних питань Кам’янської міської ради від 

30.01.2017 № 28 «Про проведення міського фестивалю «Гармонія руху», 

Положення про міський дитячий конкурс «Грація та пластика» (за 

технологією М.Єфименка «Горизонтальний пластичний балет») 17 березня 

2017 року проведено фінальний етап конкурсу. 

В фіналі конкурсу взяли участь команди 18 закладів дошкільної освіти, 

а саме: ДНЗ-ЦРД №1«Ясочка», ДНЗ №3«Планета дитинства», СНВК 

№5«Дніпряночка», ДНЗ №6«Бджілка», ДНЗ №8«Теремок», ДНЗ    

№16«Зірочка», ДНЗ №19«Калинка», ДНЗ №23«Дзвіночок», ДНЗ 

№34«Незабудка», ДНЗ-ЦРД №35«Попелюшка», ДНЗ-ЦРД №36«Джерельце», 

ДНЗ №37«Веселка», ДНЗ №38 «Пізнайко», СДНЗ № 40«Вогник», СДНЗ      

№41«Посмішка», ДНЗ №45«Краплинка», дошкільні відділення НВК №26, та 

НВК «Гармонія». 

За сумою балів та встановленими критеріями оцінювання визначено 

переможців у заявлених номінаціях.  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Нагородити грамотою департаменту з гуманітарних питань 

Кам'янської міської ради переможців фінального туру міського дитячого 

конкурсу «Грація та пластика» у номінаціях: 

  «Кращий ігровий образ»: команда ДНЗ №23«Дзвіночок» (зав. 

Рутковська Т.В.); 

  «Кращий командний виступ»: команда ДНЗ–ЦРД 

№35«Попелюшка» (зав. Кучер В.І.); 

 «Відчуття музики і музичне самовираження»: команда ДНЗ 

№34«Незабудка» (зав. Григорович О.С.); 

 «Кращий горизонтальний балет за технологією М.Єфименка»: 

команда ДНЗ –ЦРД №36«Джерельце» (зав. Тіткіна Л.І.); 



 «Краща хореографічно-спортивна композиція»:  команда ДНЗ № 

37«Веселка» (зав. Повшенко Н.І.); 

 «Оригінальність творчого задуму»: команда СДНЗ №41«Посмішка» 

(зав. Стратій Л.О.); 

 «Перший командний виступ з оригінальним творчим задумом» 

команда дошкільного відділення НВК «Гармонія» (заступник директора 

Беспалько А.С.); 

2. Нагородити дипломами департаменту з гуманітарних питань 

Кам'янської міської ради учасників фінального туру міського дитячого 

конкурсу «Грація та пластика»: 

 комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) – центр 

розвитку дитини №1 «Ясочка»; 

 комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3 «Планета 

дитинства»; 

 комунальний заклад «Спеціальний навчально-виховний комплекс «Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) – загальноосвітні школа 1 ступеню №5 

«Дніпряночка»; 

 комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «Бджілка»; 

 комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №8«Теремок»; 

 комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №16«Зірочка»; 

 комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№19«Калинка»; 

 комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№23«Дзвіночок»; 

 комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№34«Незабудка» 

 комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) – центр 

розвитку дитини №35«Попелюшка»; 

 комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) – центр 

розвитку дитини №36 «Джерельце»; 

 комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№37«Пізнайко»; 

 комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№38«Веселка»; 

 комунальний заклад «Спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№40 «Вогник»; 

 комунальний заклад «Санаторний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№41 «Посмішка»; 

 комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №45 

«Краплинка»; 

 дошкільне відділення комунального закладу «Навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» №26». 

 

 



3. Нагородити грамотою департаменту з гуманітарних питань 

Кам'янської міської ради комунальний заклад «Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) №35«Попелюшка» Кам’янської міськї ради (зав.Кучер 

В.І.) за впровадження інноваційних здоров`язбігаючих технологій та програм 

фізичного розвитку дошкільників, організацію фіналу міського фестивалю 

«Гармонія руху» (конкурс «Грація і пластика). 

4. Керівникові групи централізованого господарсько-адміністративного 

забезпечення закладів департаменту з гуманітарних питань Чабан Т.В.  

забезпечити видачу нагородної атрибутики згідно наказу департаменту з 

гуманітарних питань Кам’янської міської ради від 30.01.2017 № 28 «Про 

проведення міського фестивалю «Гармонія руху», Положення про міський 

дитячий конкурс «Грація та пластика» (за технологією М.Єфименка 

«Горизонтальний пластичний балет»). 

5. Організацію виконання даного наказу доручити головному 

спеціалісту відділу освіти департаменту з гуманітарних питань Поповій Ю.П., 

керівникові групи централізованого господарсько-адміністративного 

забезпечення закладів департаменту з гуманітарних питань Чабан Т.В.  

контроль залишаю за собою.  

 

Директор департаменту  

з гуманітарних питань міської ради               Т.Я.ОНИЩЕНКО 
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Завізовано: 

 

___________Ю.П.Попова 

___________Т.В.Чабан 


