
  
ЗАЛІЩИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

від 31  травня 2022 року          м.Заліщики                                           №133- од 

 

Про проведення фестивалю  

обдарованої учнівської молоді 

«Веселка Дністрова-2022» 

 

  Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та з метою відзначення обдарованих, креативних, ерудованих дітей та 

молоді Заліщицької міської територіальної громади за підсумками роботи у 

2021/2022 навчальному році в рамках реалізації Комплексної програми 

“Обдаровані діти”: 

 

1. Провести 02 червня 2022 року в режимі онлайн фестиваль обдарованої 

учнівської молоді «Веселка Дністрова-2022»  об 11.00 год. 

2. Затвердити склад оргкомітету з  проведення фестивалю “Веселка 

Дністрова”,  згідно додатку 1. 

3. Нагородити переможців і призерів ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських 

предметних олімпіад та МАН, переможців та призерів інтелектуальних 

конкурсів, спортивних змагань, художньої самодіяльності, юних техніків, 

згідно додатку 2. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 

голови з гуманітарних питань   Олесю КИРИЛЮК. 

 

 

Міський голова                                                                                  Іван ДРОЗД 

Наталія Гловацька 

Катерина Дембовська 

Надія Підгребя 

Олеся Кирилюк 

Павло Мирончук  

Світлана Краснюк 

Іванна Мазепа 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від 13.05.2022 №133-од 

 
 

СКЛАД 

організаційного комітету з  підготовки та проведення 

фестивалю обдарованої учнівської молоді «Веселка Дністрова-2022» 
 

КИРИЛЮК                                      - заступник міського голови,  

Олеся Іванівна                                   голова оргкомітету 

ПІДГРЕБЯ                                        - начальник відділу освіти,  

Надія Михайлівна                              заступник голови оргкомітету 

 
Члени оргкомітету: 

 

ГЛОВАЦЬКА                                   - головний спеціаліст відділу освіти 

Наталія Мирославівна   

                        

МИРОНЧУК                                     - директор КУ «ЦПРПП» 

Оксана Ярославівна    

                          

ПІКОВСЬКА                                     -  консультант КУ «ЦПРПП» 

Мирослава Ярославівна    
                                                   
СТРАТІЙ                                           - заступник начальника відділу освіти 

Назар Ярославович   

                                       

ТЕСЛЮК                                          - консультант КУ «ЦПРПП» 

Лариса Степанівна    

                                                   

ЮЗЬВАК                                            - головний спеціаліст відділу освіти 

Наталія Ярославівна                           

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету                                                        Павло МИРОНЧУК 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                             



Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від 13.05.2022 №133-од 
 

Список учнів 

переможців і призерів ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських предметних 

олімпіад, членів Малої академії наук України,  призерів обласного етапу 

конкурсу «Юні техніки України», спортивних змагань, інтелектуальних 

конкурсів та конкурсів художньої самодіяльності   
 

НОМІНАЦІЯ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ОБДАРОВАНІСТЬ»   

 Нагороджуються переможці обласного етапу конкурсу-захисту 

дослідницьких робіт серед учнів 6-8 класів: 

 1.Бойчук Валентин – учень 3-Б класу Заліщицької державної гімназії, 

переможець  обласного заочного конкурсу-звіту науково-технічної творчості 

«Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»; 

2.Підгребя Владислава - учениця 8-А класу спеціалізованої школи  І-ІІІ ст.  

ім.О.Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та 

технологічних дисциплін м.Заліщики, переможець обласного етапу конкурсу 

«Акорди творчості»;  

3.Сендзюк Максим – учень 4-А класу Заліщицької державної гімназії, 

переможець обласного етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської творчості ім. Т. Шевченка, переможець обласного 

етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури; 

4. Зима Юлія – учениця 4-Б класу Заліщицької державної гімназії, 

дипломант Міжнародного фестивалю-конкурсу «Змагаймось за нове життя!», 

присвяченого Лесі Українці. 

 

Нагороджуються призери обласного етапу конкурсу-захисту 

дослідницьких робіт серед учнів 6-8 класів: 

 

5. Шипітка Марта – учениця 4-Б класу Заліщицької державної гімназії;  

6. Гурська Діана – учениця 3-А класу Заліщицької державної гімназії; 

7.Федьків Рената – учениця 4-А класу Заліщицької державної гімназії,  

переможець Всеукраїнського дистанційного конкурсу «Осінній зорепад», 

переможець Всеукраїнського двотурового конкурсу мистецтв «Зірки моєї 

Батьківщини»; 

8.Матвєєнко Вероніка – учениця 4-А класу Заліщицької державної 

гімназії;  

9. Стецька Ілона – учениця 4-Б класу Заліщицької державної гімназії; 

10. Савчинський Іван – учень 4-Б класу Заліщицької державної гімназії; 

11. Толуб’як Дарина – учениця 4-Б класу Заліщицької державної гімназії; 



12. Безручко Аліна - учениця 8-Б класу спеціалізованої школи  І-ІІІ ст.  

ім.О.Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та 

технологічних дисциплін м. Заліщики; 

13. Лега Альбіна - учениця 8-А класу спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. 

ім.О.Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та 

технологічних дисциплін м.Заліщики; 

14. Колопенюк Тетяна - учениця 8-Б класу спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. 

ім.О.Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та 

технологічних дисциплін м.Заліщики; 

15. Бронецька Аліна - учениця 7-А класу спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. 

ім.О.Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та 

технологічних дисциплін м.Заліщики, переможець Всеукраїнського 

дистанційного конкурсу «Осінній зорепад»; 

16. Гірчак Вікторія – учениця 8-Б класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

№2 м.Заліщики. 

 

     Нагороджуються переможці обласного етапу конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт серед учнів-слухачів Малої академії наук 

України: 

 

17. Лучин Олександр – учень 6-Б класу Заліщицької державної гімназії, 

переможець Міжнародної програми НМС, призер ХІІ Всеукраїнської виставки-

конкурсу «Майбутнє України», призер національного етапу GENIUS Olympiad 

Ukraine, призер обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

англійської мови, учасник Міжнародної наукової виставки MILSET Expo 

Sciences Asia 2022 (м. Дубаї); 

18. Мельник Вікторія – учениця 7-Б класу Заліщицької державної гімназії. 

 

Нагороджуються призери обласного етапу конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт серед учнів-слухачів Малої академії наук України: 

19. Пацарина Тетяна – учениця 5-Б класу Заліщицької державної гімназії; 

20.Олійник Віталій – учень 6-А класу Заліщицької державної гімназії; 

призер обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики;  

21.Богуцька Христина – учениця 6-А класу Заліщицької державної 

гімназії; 

22.Сакала Яна – учениця 6-А класу Заліщицької державної гімназії;  

23.Панчук Анастасія – учениця 6-Б класу Заліщицької державної гімназії;  

24.Краснюк Владислав – учень 6-Б класу Заліщицької державної гімназії; 

25.Горобець Тетяна – учениця 7-Б класу Заліщицької державної гімназії. 

 

Нагороджуються переможці обласного етапу конкурсу «Акорди 

творчості» 

26. Шевчук Антоніна – учениця 3-Б класу Заліщицької державної гімназії; 



Нагороджуються призери обласного етапу конкурсу «Акорди 

творчості» 

27. Кулакова Вікторія – учениця 8-Б класу спеціалізованої школи  І-ІІІ ст.  

ім.О.Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та 

технологічних дисциплін м. Заліщики. 

 

Нагороджуються переможці ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад 

 

28. Ганич Андрій – учень 5-А класу Заліщицької державної гімназії. 

 

Нагороджуються призери ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

 

29.Кузь Христина – учениця 5-А класу Заліщицької державної гімназії;  

30. Калинюк Віктор – учень 5-Б класу Заліщицької державної гімназії; 

31.Завінська Вікторія – учениця 5-Б класу Заліщицької державної гімназії;  

32.Горук Анастасія – учениця 7-Б класу Заліщицької державної гімназії;  

33. Тарасевич Назар – учень 8 класу Комунальної установи «Гімназія      

с.Дунів» Заліщицької міської ради;  

34.Тихович Світлана – учениця 9 класу Комунальної установи «Гімназія с. 

Новосілка» Заліщицької міської ради; 

35. Волошин Андрій – учень 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

с.Торське. 

 

Нагороджуються переможці обласного етапу ХХІІ Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

36.Кілик Анастасія – учениця 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

№2 м.Заліщики; 

37.Похна Марія – учениця 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 

м.Заліщик, переможець обласного етапу ХІІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка. 

 

Нагороджуються призер обласного етапу ХХІІ Міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика 

 

 38.Заваринська Діана – учениця 1-А класу Заліщицької державної 

гімназії, призер обласного етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської творчості ім. Т. Шевченка. 

 

 

 

 



Нагороджуються переможці ІІІ Всеукраїнського конкурсу творчих 

робіт учнів «Геометрія навколо нас» пам'яті О.Ф.Семеновича 

 

39. Трачук Денис Борисович – учень 9 класу загальноосвітньої школи     І-

ІІІ ст. с.Торське; 

40.Трачук Аліна Борисівна – учениця 8 класу загальноосвітньої школи    І-

ІІІ ст.  с.Торське.  

41. Довбуш Марія – учениця 5-Б класу Заліщицької державної гімназії, 

призер заключного етапу ХV Міжнародного конкурсу з українознавства. 

 

Нагороджуються лауреати І премії ІІ Всеукраїнського фестивалю-

конкурсу «На струнах  Кобзаревої душі» - 2022 

 

42.Гутаревич Аріна – учениця 3-Б класу загальноосвітньої школи                  

І-ІІІ ст. №2 м.Заліщики. 

43.Глухова  Ірина – учениця  7  класу Комунальної установи «Гімназія           

с.Дзвиняч» Заліщицької міської ради та призер Всеукраїнського онлайн 

конкурсу-виставки  «Різдвяний ангел». 

 

НОМІНАЦІЯ «ТВОРЧА ОБДАРОВАНІСТЬ» 

44.Танцювальний колектив «Сонечко» комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» 
Заліщицької міської ради  - переможець Всеукраїнського дистанційного 

онлайн-фестивалю конкурсу дитячої творчості  «Українські зірочки»»; 

45.Танцювальний колектив «Джерельце» комунальної установи 

«Заклад позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» 
Заліщицької міської ради - переможець Всеукраїнського дистанційного 

онлайн-фестивалю конкурсу дитячої творчості  «Українські зірочки»»;  

46.Гурток «Декоративно-ужиткове мистецтво» комунальної установи 

«Заклад позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» 

Заліщицької міської ради - переможець обласної виставки-конкурсу «Замість 

ялинки – зимовий букет». 

 

Нагороджуються переможці ІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу 

учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя!», 

присвяченого Лесі Українці 

47.Дронь Ангеліна – учениця 7-Б класу Заліщицької державної гімназії. 

 

Нагороджуються призери ІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу 

учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя!», 

присвяченого Лесі Українці 

48.Уколова Софія – учениця 4 -А класу Заліщицької державної гімназії; 



49.Павлучинська Софія – учениця 4-Б класу Заліщицької державної 

гімназії; 

50.Сендецька Катерина – учениця 6-А класу Заліщицької державної 

гімназії; 

51.Бегунова Анна – учениця 6 -Б класу Заліщицької державної гімназії; 

52.Анцібор Віталіна – учениця 6 -Б класу Заліщицької державної гімназії; 

53.Асадова Таїсія - учениця 8 класу  Комунальної установи «Гімназія 

с.Бедриківці» Заліщицької міської ради; 

54.Голик Богдан – вихованець комунальної установи «Заклад дошкільної 

освіти «Перлинка» м. Заліщики» Заліщицької міської ради, переможець  

Всеукраїнського дистанційного дитячого фестивалю «Зоряні малята» осінь-

2021, в номінації «Театральне мистецтво»;  

55.Вихованці комунальної установи «Заклад дошкільної освіти «Перлинка» 

м.Заліщики» Заліщицької міської ради, переможці Міжнародного двотурового 

багатожанрового фестивалю-конкурсу «Зірковий драйв», в номінації «Театр 

мод»; 

56.Виклюк Роксолана – учениця 6-А класу Заліщицької державної гімназії, 

призерка національного етапу GENIUS Olympiad Ukraine; 

57.Винниченко  Артур -  учень  9  класу Комунальної установи «Гімназія 

с.Дзвиняч» Заліщицької міської ради, призер Всеукраїнського відкритого 

конкурсу  «Подивись, яка барвиста осінь»; 

58.Свищ Ірина - учениця 5 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 

м.Заліщики, призер Міжнародного конкурсу фотографій «Різдво в моєму 

місті»; 

 59. Сопівник Анастасія – гуртківець комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької 

міської ради, переможець Всеукраїнського конкурсу «Екологічна грамотність»;  

60.Тетяна Іванюк - гуртківець комунальної установи «Заклад позашкільної 

освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької міської ради, 

переможець Всеукраїнського дистанційного конкурсу «Осінній зорепад»;  

61.Шкрабик Іванна – гуртківець комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької 

міської ради, переможець Всеукраїнського двотурового конкурсу мистецтв 

«Зірки моєї Батьківщини»;  

 62. Филип’юк Руслан  – гуртківець комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької 

міської ради, переможець обласного конкурсу серед закладів освіти області «У 

твоїх обіймах рідний край»; 

63.Марчак Максим – гуртківець комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької 

міської ради, призер  Всеукраїнського інтернет-конкурсу «Україна починається 

з тебе»; 

 64.Гуріна Ніна – учениця 8-А класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 

м.Заліщики, призер Всеукраїнського конкурсу «Безпечний інтернет 2.0»; 



гуртківець комунальної установи «Заклад позашкільної освіти «Будинку 

дитячої та юнацької творчості» Заліщицької міської ради, переможець 

Відкритого конкурсу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 

«Подивись, яка барвиста осінь»; 

 65. Панчук Анастасія, голова клубу «Лідер» - гуртківець комунальної 

установи «Заклад позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» 

Заліщицької міської ради, переможець обласного проєкту «Знай наших». 

 

Нагороджуються переможці Всеукраїнського конкурсу «Будьмо 

гідними!» 

66.Ковцуняк Христина - учениця 2-А класу загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ст. №2 м.Заліщики; 

67.Зубенко Тимофій – учень 2-А класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 

м.Заліщики; 

68.Гаплик Владислава – учениця 2-А класу загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ст. №2 м.Заліщики, переможець Всеукраїнського конкурсу «Будь природі 

другом!»;  

69.Вигилюк Ангеліна – учениця 2-А класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

№2 м.Заліщики, призер Всеукраїнського конкурсу «Будь природі другом!». 

 

Нагороджуються призери Всеукраїнського конкурсу «Будьмо гідними!» 

70.Матійчик Ілона – учениця 2-А загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 

м.Заліщики, призер Всеукраїнського конкурсу «Будь природі другом!»; 

71.Мазур Микола – учень 2-А класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 

м.Заліщики; 

72.Бейко Олеся – учениця 2-А класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 

м.Заліщики. 

 

Нагороджуються переможці Всеукраїнського конкурсу 

 «Будь природі другом!» 

73.Дорогань Дар’я – учениця 2-А класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

№2 м.Заліщики та призер Всеукраїнського конкурсу «Будьмо гідними!»; 

74.Михалюк Назар – учень 2-А класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 

м.Заліщики; 

75.Діана Самчук – гуртківець комунальної установи «Заклад позашкільної 

освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької міської ради; 

76.Українець Наталія – гуртківець комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької 

міської ради; 

77. Мацалюк Іван – гуртківець комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької 

міської ради; 

78. Колодій Микола – гуртківець комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької 

міської ради, переможець Всеукраїнського конкурсу «Екологічна грамотність». 



Нагороджуються призери Всеукраїнського конкурсу  

«Будь природі другом!» 

79. Василевська Наталія -– гуртківець комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької 

міської ради, призер Всеукраїнського конкурсу «Екологічна грамотність»;  

80. Самчук Денис – гуртківець комунальної установи «Заклад позашкільної 

освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької міської ради; 

81. Николайчук Олеся – гуртківець комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької 

міської ради; 

 82.Мотрук Марина – гуртківець комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької 

міської ради. 

 

Нагороджуються переможці Всеукраїнського конкурсу 

 «Безпечний інтернет 2.0» 
83.Андрусик Єва – учениця 8-А класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 

м.Заліщики; 

84.Саврук Віта – учениця 8-А класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 

м.Заліщики. 

 

Нагороджуються призери Всеукраїнського конкурсу 

 «Безпечний інтернет 2.0» 
85.Шинкарук Олександра – учениця 8-А класу загальноосвітньої школи    

І-ІІІ ст. №2 м.Заліщики; 

86.Спірідонов Володимир – учень 8-А класу загальноосвітньої школи        

І-ІІІ ст. №2 м.Заліщики; 

87.Яремейчук Діана – учениця 8-А класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

№2 м.Заліщики. 

 

Нагороджуються переможці регіонального конкурсу НПП 

«Дністровський каньйон» «Подбаймо про птахів взимку» 

88.Арсен Продан – гуртківець комунальної установи «Заклад позашкільної 

освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької міської ради.  

 

Нагороджуються призери регіонального конкурсу НПП 

«Дністровський каньйон» «Подбаймо про птахів взимку» 

89.Капляр Віра -  гуртківець комунальної установи «Заклад позашкільної 

освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької міської ради; 

90.Каспрук Аліна – гуртківець комунальної установи «Заклад позашкільної 

освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької міської ради; 

91.Яворська Каріна – гуртківець комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької 

міської ради. 

 



 

Нагороджуються переможці Всеукраїнського інтернет-конкурсу  

«#Stop Fake» 

92. Вівчар Максим – гуртківець комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької 

міської ради; 

93. Гев’юк Уляна  – гуртківець комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької 

міської ради. 

 

Нагороджується призер Всеукраїнського інтернет-конкурсу  

«#Stop Fake» 

94.Українець Богдан – гуртківець комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької 

міської ради. 

 

Нагороджуються переможці Всеукраїнського конкурсу 

 «Слово до слова» 

95. Муравель Юлія – гуртківець комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької 

міської ради, переможець Всеукраїнського конкурсу «Україна починається з 

тебе»,  призер  Всеукраїнського інтернет-конкурсу «#Stop Fake»;  

96. Богдан  Юлія– гуртківець комунальної установи «Заклад позашкільної 

освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької міської ради. 

 

Нагороджується призер Всеукраїнського конкурсу «Слово до слова» 

97. Герлевич Роман – гуртківець комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької 

міської ради. 

 

Нагороджуються переможці Всеукраїнського інтернет-конкурсу 

«Мандрівникам належить світ» 
98. Василик Андрій – гуртківець комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької 

міської ради; 

 99. Червоногріцький Тарас – гуртківець комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької 

міської ради, переможець Всеукраїнського інтернет-конкурсу «Зимові свята в 

традиціях народу»;  

 100. Купчак Анастасія – гуртківець комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької 

міської ради; 

  101. Асадова Таїсія –  гуртківець комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької 



міської ради, переможець Всеукраїнського інтернет-конкурсу «Зимові свята в 

традиціях народу», «Захисники і захисниці України»;  

   102. Дорош Вікторія  – гуртківець комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької 

міської ради, переможець Всеукраїнського інтернет-конкурсу «Захисники і 

захисниці України»;  

   103. Стрельбіцька Ірина  – гуртківець комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької 

міської ради, переможець Всеукраїнського інтернет-конкурсу «Зимові свята в 

традиціях народу», призер  Всеукраїнського інтернет-конкурсу «Захисники і 

захисниці України»;  

    104. Медведчук Софія – гуртківець комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької 

міської ради, призер Всеукраїнського інтернет-конкурсу «Захисники і 

захисниці України»;  

    105. Ціхановська Вікторія - гуртківець комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької 

міської ради; 

    106. Витрикуш Арсен - гуртківець комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької 

міської ради, переможець Всеукраїнського інтернет-конкурсу  «Захисники і 

захисниці України». 

 

Нагороджуються переможці Всеукраїнського інтернет-конкурсу 

«Зимові свята в традиціях народу» 

     107. Заянчковська Ірина - гуртківець комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької 

міської ради; 

     108. Смук Степан - гуртківець комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької 

міської ради. 

 

НОМІНАЦІЯ «ТЕХНІЧНА ТА СПОРТИВНА  ОБДАРОВАНІСТЬ»   

     109. Шляпський Максим - гуртківець комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Будинку дитячої та юнацької творчості» Заліщицької 

міської ради, переможець Чемпіонату області з легкоатлетичного кросу, 

учасник Чемпіонату України з легкої атлетики;  

     110. Костинюк Андрій – учень 8 класу комунальної установи «Гімназія 

с. Дзвиняч» Заліщицької міської ради, призер Всеукраїнських дистанційних 

змагань з прикладного орієнтування та топографії серед хлопців молодшої 

вікової групи; 

      111. Никорук Юля– учениця 8 класу комунальної установи «Гімназія с. 

Дзвиняч» Заліщицької міської ради, призер Всеукраїнських дистанційних 



змагань з прикладного орієнтування та топографії серед дівчат молодшої 

вікової групи. 

     Нагороджуються гуртківці комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Центру науково-технічної творчості школярів» 

Заліщицької міської ради, переможці обласного заочного конкурсу робіт 

юних фотоаматорів «Моя Україно!» 

112.Заячковська Ольга;  

113.Дронь Ангеліна. 

  

          Нагороджуються гуртківці комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Центру науково-технічної творчості школярів» 

Заліщицької міської ради, призери обласного заочного конкурсу робіт 

юних фотоаматорів «Моя Україно!» 

114.Ахтемійчук Анастасія;  

115.Кулакова Вікторія; 

116.Долинчук Денис.  

 

Нагороджуються гуртківці комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Центру науково-технічної творчості школярів» 

Заліщицької міської ради, переможці обласних змагань з автомодельного 

спорту (кордові моделі) 

     117.Гойман Назарій, призер обласної заочної виставки-конкурсу робіт 

учнів молодшого шкільного віку, переможець обласного заочного конкурсу з 

трасового автомоделювання «Знай і умій». 

 

Нагороджуються гуртківці комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Центру науково-технічної творчості школярів» 

Заліщицької міської ради, призери обласних змагань з автомодельного 

спорту (кордові моделі) 

118.Атаманчук Назарій; 

119.Валюк Ілля;  

120.Гачок Владислав.  

 

Нагороджуються гуртківці комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Центру науково-технічної творчості школярів» 

Заліщицької міської ради, переможці обласного заочного конкурсу-звіту 

науково-технічної творчості «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» 

 

121.Маусяк Олексій;  

122.Бойчук Валентин;  

123.Федів Едгар;  

124.Жлуховський Антон;  

125.Павлик Юрій;  

126.Мандзій Мирон;  



127.Гайдук Роман;  

128.Микитюк Яна. 

Нагороджуються гуртківці комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Центру науково-технічної творчості школярів» 

Заліщицької міської ради, призери обласного заочного конкурсу-звіту 

науково-технічної творчості «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» 

129.Шевчук Сергій.  

 

Нагороджуються гуртківці комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Центру науково-технічної творчості школярів» 

Заліщицької міської ради, переможці обласної заочної виставки-конкурсі 

робіт учнів 

молодшого шкільного віку 

130.Ухналь Вероніка.  

 

Нагороджуються гуртківці комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Центру науково-технічної творчості школярів» 

Заліщицької міської ради, призери обласної заочної виставки-конкурсі 

робіт учнів молодшого шкільного віку 

131.Козьмук Михайло;  

     132.Пех Анастасія.  

 

Нагороджуються гуртківці комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Центру науково-технічної творчості школярів» 

Заліщицької міської ради, переможці обласної заочної виставки юних 

дизайнерів та ужиткового мистецтва 

133.Гайдук Роман;  

134.Бегунов Михайло;  

135.Запорожан Ангеліна; 

136.Слободян Владислав;  

137.Пех Павло;  

138.Гуріна Ніна.  

 

Нагороджуються гуртківці комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Центру науково-технічної творчості школярів» 

Заліщицької міської ради, призери  обласної заочної виставки юних 

дизайнерів та ужиткового мистецтва 

139.Бойко Вікторія;  

140.Тимофійчук Ілона;  

141.Крутасевич Анастасія;  

142. Стасюк Софія;  

143. Війтюк Христина.  

 

Нагороджуються гуртківці комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Центру науково-технічної творчості школярів» 



Заліщицької міської ради, призери  обласного заочного конкурсу з 

трасового автомоделювання «Знай і умій» 

144.Яковишин Ілля;  

145.Демчук Тарас;  

146.Волошин Артем.  

 

Нагороджуються гуртківці комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Центру науково-технічної творчості школярів» 

Заліщицької міської ради, переможці обласних он-лайн змагання з 

початкового технічного моделювання 

148.Запорожан Ангеліна;  

149.Ухналь Вероніка.  

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету                                                           Павло МИРОНЧУК 

 
 


